
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2015-16 

Školní rok 2015-16 začali pedagogové připravovat 26. srpna. Pedagogický sbor posílila prof. 
Petra Půlpánová (český jazyk - tělesná výchova), která nastoupila po rodičovské dovolené. 

Ve dnech 27.-28. srpna konali žáci, kteří na konci předcházejícího roku neprospěli z nějakého 
předmětu, opravné zkoušky. Celkem bylo vypsáno 7 opravných zkoušek. Jeden z žáků se 
omluvil a požádal o opakování ročníku a ze zbývajících 6 jeden žák neprospěl. Ten přestoupil 
na jinou střední školu. 

Žákům začal školní rok 1. září. Vyslechli si projev ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, 
Ph.D., a ředitele školy Pavla Škody. Ve třídách je přivítali třídní učitelé a následující den 2. září 
se začali učit podle pravidelného rozvrhu hodin. 

Nově příchozí žáci se se svými třídními kolektivy zúčastnili seznamovacích pobytů. Ve dnech 
8.-10. září jeli do Kořenova studenti 1.A s prof. Víchem a Rojtovou, ve dnech 14.-16. září žáci 
1.V s prof. Karáskovou a Rojtovou na Lyžařskou boudu do Pece pod Sněžkou a žáci 1.W 
s prof. Poutníkem a Misarovou na Ostaš a ve dnech 23.-25. září studenti 1.B s prof. Slavíkem 
Brátem rovněž do Kořenova. 

9. září zhlédli studenti 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou v Klicperově divadle 
v Hradci Králové dopolední představení "Figarova svatba". 

11. září se konaly ústní opravné a náhradní maturitní zkoušky. Předsedou maturitní komise 
byl jmenován Ing. Ondřej Lev, Ph.D. z Gymnázia Trutnov. Byli pozváni tři studenti, jeden 
k opravné zkoušce a dva k řádné zkoušce. Jeden ze studentů řádného termínu se omluvil ze 
zdravotních důvodů, písemnou část maturitní zkoušky před tím úspěšně vykonal. Zbývající 
dva u zkoušky uspěli. Opravnou písemnou zkoušku z matematiky konali 1. září další dva 
studenti, kteří u ní rovněž uspěli. 

12. září odjeli na zájezd do Anglie členové Sborečku pod vedením sbormistra Ing. Vlastimila 
Čejpa a za doprovodu prof. Felklové. Vrátili se 20. září. 

14. září doprovodila prof. Kolářská několik zájemců z řad studentů do Prahy na konferenci 
Forum 2000. 

15. září se naši atleti utkali ve Středoškolském atletickém poháru Corny v Novém Městě nad 
Metují za doprovodu prof. Diviška a Zapletala. Obě družstva s přehledem zvítězila a 
postoupila do krajského kola této soutěže. Školu reprezentovali studenti Jan Žaluda (3.A), 
Dominik Mojžíš (3.A), Miloslav Novotný (1.B), Jakub Vondra (3.A), Ondřej Hušek (7.W), Lukáš 
Kligl (7.V), Martin Kováčik (7.W), Jakub Havelka (4.A), David Vik (8.W), Lukáš Michel (4.A) a 
Petr Roztočil (3.B) a studentky Tereza Škodová (6.W), Tereza Stehlíková (7.W), Bára 
Roztočilová (1.A), Markéta Zeisková (6.V), Kristýna Malíková (2.B), Lucie Řezníčková (2.B), 
Viktorie Hanušová (7.W), Julie Hrušová (6.W), Pavla Čížková (8.W), Denisa Kolářová (8.W) a 
Pavlína Štěpánová (6.W). 



16. září byli na exkurzi v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.W a 3.A s prof. Ježkem. 
Prof. Polák doprovodil studenty do Hradce Králové na slavnostní setkání vítězů krajských kol 
předmětových soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje, spojené s předáním ocenění. 
z naší školy byli pozváni Tomáš Macek (7.V), Pavel Bláha (4.A) a Timotej Mareš (7.V). Prof. 
Vích jel se 12 studenty na strojírenský veletrh do Brna. Zájezd zajišťoval sponzorsky ATAS 
Náchod. 

18. září navštívili studenti 1.A s prof. Půlpánovou Městskou knihovnu v Náchodě. 

Ve dnech 21.-26. září se naši studenti zúčastnili E.ON Expedice Eurorebus 2015. Účast na ní si 
vybojovali vítězstvím v celostátním kole jubilejního 20. ročniku této prestižní geografické 
vědomostní soutěže. Účastníci navštívili České Budějovice a pak nejrůznější místa 
v Rakousku, Slovinsku a Itálii. Studenty Jana Čečetku, Jakuba Šmída, Vojtěcha Hrůšu, Daniela 
Kocha, Marii Magdalenu Horčičkovou, Andreu Fiedlerovou (bývalá 8.W), Jindřicha 
Brzobohatého (bývalá 8.V), Matyáše Strelce (3.V) a Matyáše Vojtíška (3.V) doprovázel prof. 
Divišek. 

22. září se dvacet našich studentů podílelo na celonárodní sbírce Srdíčkový den, kterou 
organizuje občanské sdružení Život dětem. 

24. září se studenti společenskovědního semináře ze 3. ročníku a studenti ekonomického 
semináře zúčastnili besedy Bankéři do škol. Čtyři zahraniční studenti se pokoušeli u nás složit 
nostrifikační zkoušky. Konaly se dvě sportovní akce. Prof. Půlpánová a Zikmund doprovodili 
atlety do Dvora Králové nad Labem na atletický pohár Corny. Dívky Tereza Škodová (6.W), 
Tereza Stehlíková (7.W), Bára Roztočilová (1.A), Markéta Zeisková (6.V), Alena Žibřidová 
(6.V), Kristýna Malíková (2.B), Lucie Řezníčková (2.B), Viktorie Hanušová (7.W), Pavla Čížková 
(8.W), Julie Hrušová (6.W), Markéta Kubínová (2.A) a Anita Curzio (3.B) skončily na 4. místě. 
Chlapci Jakub Vondra (3.A), Jan Žaluda (3.A), Dominik Mojžíš (3.A), Ondřej Hušek (7.W), 
Martin Kováčik (7.W), Lukáš Michel (4.A), David Vik (8.W), Jakub Havelka (4.A) a Petr Roztočil 
(3.B) zvítězili a postoupili do celostátního kola, které se konalo 5.-6. října v Břeclavi. 
Přespolního běhu v Polici nad Metují se zúčastnili naši studenti za doprovodu prof. Košvance 
a Šulce. Vítězství a postup do krajského kola v Nové Pace 9. října vybojovalo družstvo 
nejmladších dívek ve složení Monika Říhová (2.W, zvítězila i mezi jednotlivci), Ema Strnadová 
(2.W), Klára Nováková (2.W), Zuzana Šnorbertová (2.W) a Adéla Breitrová (2.V). Nejmladší 
chlapci vybojovali 3.místo ve složení: Jakub Hejzlar (2.W), Martin Brejtr (2.W), Martin Rydlo 
(2.W), Tobiáš Strnad (2.W), Antonín Staněk (2.V) a Bohdan Ptáček (2.V). Na 3. místě skončili i 
starší chlapci Jakub Čejchan (3.V), Daniel Vik (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Daniel Ježek (3.W) a 
Filip Kolář (3.W). Na 5. místě se umístila děvčata kategorie Petra Lemfeldová (3.V), Oluša 
Gajdošová (3.V), Alžběta Kratěnová (3.W), Michaela Šnorbertová (4.V), Natálie Linhardtová 
(4.V) a Karolína Hrubá (4.W). Mezi chlapci středních škol suverénně zvítězili naši kluci Pavel 
Bláha (4.A), Jakub Žaluda (3.A), Šimon Vojtíšek (2.B), Tomáš Křivda (5.V) a Jakub Divišek 
(5.W), ale krajské kolo se pro tuto kategorii letos bohužel nepořádá. 

25. září se studenti septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule besedy s atletkami Jarmilou 
Kratochvílovou a Lídou Formanovou. 

30. záři jeli na exkurzi do ZOO do Dvora Králové nad Labem studenti 7.W a 3.V s prof. 
Jaroušovou a Rojtovou. 



Ve dnech 5-6. října reprezentovali školu v celostátním kole Středoškolského atletického 
poháru Corny v Břeclavi chlapci Jakub Vondra (3.A), Jan Žaluda (3.A), Dominik Mojžíš (3.A), 
Ondřej Hušek (7.W), Martin Kováčik (7.W), Lukáš Michel (4.A), David Vik (8.W), Jakub 
Havelka (4.A), Petr Roztočil (3.B) a Miloslav Novotný (1.B) v doprovodu prof. Zikmunda. 
Obsadili 7. místo. Kdyby zopakovali svůj výkon z krajského kola, tak by s 8871 body dosáhli 
na bronzovou medaili. 

6. a 7. října naši studenti zabojovali ve Středoškolské lize Ultimate Frisbee. 6. října 
doprovodila do Prahy prof. Půlpánová studenty Vojtěcha Josku (5.W), Jakuba Schneidera 
(7.V), Elišku Kavanovou (6.V), Petru Janečkovou (2.B), Petra Zákravského (2.B), Davida 
Lukáška (5.W), Jana Laubachera (5.W) a Antonína Herziga (5.W) a náš tým zvítězil a získal 
ocenění za hru fair play Spirit of the game. 7. října doprovázel prof. Slavík studenty Elišku 
Kavanovou (6.V), Petru Janečkovou (2.B), Jakuba Schneidera (7.V), Vojtěcha Josku (5.W), 
Petra Zákravského (2.B), Davida Lukáška (5.W), Jana Laubachera (5.W), Martinu Hrubou 
(2.B), Pavlínu Huškovou (2.B), Moniku Čermákovou (2.B), Terezu Holou (2.B), Danielu 
Felgrovou (2.B), Simonu Horkelovou (5.W), Nikolu Drábkovou (5.W), Karolínu Hrubou (4.W), 
Markétu Dvořákovou (5.W) a Antonína Herziga (5.W) do Hradce Králové. Mezi sedmi 
družstvy vybojovali 2. místo. 

7. října vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti tercie až septimy a 1. až 3. 
ročníku koncert Českého saxofonového kvarteta. s maturanty se sešla výchovná poradkyně 
prof. Nývltová, aby je informovala o podávání přihlášek na VŠ. 

Ve dnech 6.-15. října pobývalo na škole a v hostitelských rodinách našich studentů 31 žáků 
z partnerské školy v německém Oesede. 7. října je ředitel školy přivítal v aule, pak byli přijati 
na radnici a prohlédli si náchodský zámek. 8. října navštívili automobilové závody a 
automobilové muzeum v Mladé Boleslavi a historické památky Kutné Hory. 9. října 
absolvovali exkurzi v Ammannu v Novém Městě nad Metují. Víkendový program pro ně 
připravili hostitelské rodiny. 12. října se prošli po Teplicko-Adršpašských skalách a 
v odpoledních hodinách se utkali v různých sportovních aktivitách v tělocvičně školy. 13. října 
vyrazili na celodenní výlet do Prahy a 14. října si zahráli bowling, kuželky a kulečník. 15. října 
v ranních hodinách odjeli do vlasti. 

9. října doprovodil prof. Košvanec atlety do krajského kola závodů v přespolním běhu do 
Nové Paky. Školu reprezentovali chlapci Jakub Hejzlar (2.W), Martin Rydlo (2.W), Martin 
Brejtr (2.W), Tobiáš Strnad (2.W), Bohdan Ptáček (2.V) a Antonín Staněk (2.V) a dívky Adéla 
Breitrová (2.V), Klára Nováková (2.W), Zuzana Šnorbertová (2.W), Lucie Žáčková (2.W), 
Monika Říhová (2.W) a Ema Strnadová (2.W). Chlapci skončili na 6. a děvčata na 5. místě. 

Skupina studentů němčiny z posledních dvou ročníků jela 12. října s prof. Fišerovou a Š. 
Škodovou do Drážďan na divadelní exkurzi, pořádanou pardubickým Goetheinstitutem. 
Zhlédli představení pro mládež německého autora W. Hernndorfa. Hra byla určena českým 
divákům, proto byla doplněna českými titulky. Po skončení představení se vydali objevovat 
krásy "saských Benátek", jak se také městu na Labi někdy říká. Nevynechali zdejší barokní 
klenot Zwingr. 



13. října se studenti sekundy, tercie zúčastnili v aule projekce manželů Špillarových 
"Americkou divočinou" a studenti sexty a 2. ročníku projekce "Keňa - život pod 
Kilimanjarem". 

14. října se 8 našich studentů podílelo na dobročinné sbírce Tyfloservisu Bílá pastelka, jejíž 
výtěžek je věnován na pomoc slepým a slabozrakým lidem. Zájemci z tercie až sexty a 1.-2. 
ročníku se utkali v soutěži Přírodovědný klokan. v kategorii Kadet soutěžilo 46 žáků a první tři 
místa obsadili Jakub Ježek (4.W), Jaroslav Grulich (3.V) a Matyáš Háze (3.W). 66 soutěžících 
se zapojilo do kategorie Junior, zvítězil Vojtěch Mervart (6.W) a 2.-3. místo patřilo Tomáši 
Hakovi (1.B) a Markétě Lipovské (6.V). Prof. Zapletal organizoval okresní finále ve stolním 
tenise. Naši studenti David Fanta (4.B), David Hejzlar (7.V) a Timotej Mareš (7.V) skončili na 
4. místě. Jakub Ježek (4.W) se v celostátním kole umístil na krásném 18. místě mezi 38 017 
soutěžícími. 

16. října trávili žáci kvarty B ve škole Noc s občanskou výchovou s prof. Kolářskou. Připravili si 
týmovou soutěž na motivy teenagery oblíbené kultovní knihy Hra o trůny. Martin Stuchlík, 
Jakub Nosek, Jakub Horák a Jan Máslo vyrobili kostýmy, doplňky a odměny pro celou třídu, 
vytvořili prezentaci o pravidlech a průběhu hry. 

19. října se studenti 3. - 4. ročníku a septimy a oktávy podrobili pilotnímu tetsování 
společnosti Scio z obecných studijních předpokladů a maturanti ještě z anglického jazyka. 
Testování bylo určeno k tvorbě testů k Národním srovnávacím zkouškám. 

Ve dnech 19.-22. října se vokálně-instrumentální soubor Musica Viva pod vedením prof. 
Poutníka zúčastnil celostátní přehlídky pěveckých sborů v Opavě. 

Od 20. do 22. října jsme hostili skupinu amerických teenagerů Young Americans. Ubytováni 
byli v rodinách našich studentů a žáků ZŠ Komenského v Náchodě. 20. října se všem našim 
studentům kromě maturantů představili v tělocvičně krátkým vystoupením. Společně se 
zájemci z řad našich studentů a žáků ZŠ Komenského nacvičili pěvecké vystoupení a 
představili se s ním na závěrečném koncertu 22. října v tělocvičně školy. 

20. října zhlédli v Pardubicích studenti semináře anglického jazyka ze 3. ročníku a septimy za 
doprovodu prof. Noska, Felklové a Ševelevy představení v anglickém jazyce "Martin Luther 
King". Žáci primy navštívili s prof. Diviškem, Dvořáčkovou, Fišerovou a Košvancem 
Planetárium v Hradci Králové a Muzeum archeologie ve Všestarech. 

21. října doprovodil prof. Divišek chlapce Jana Čejchana (4.W), Jakuba Čejchana (3.V), 
Daniela Vika (3.V), Kryštofa Janečku (3.V), Vojtěcha Ťokana (3.V), Jana Meiera (3.V), Lukáše 
Novohradského (3.V), Jakuba Hejzlara (2.W), Ondřeje Lukáše (1.V) a Michala Doležala (4.W) 
na turnaj v minifotbale. Chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola. Studenti sexty až 
oktávy a 2.-4. ročníku zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení "Manon 
Lescaut" v nastudování Divadla Anfas z Prahy. 

22. října se utkal v Jaroměři tým chlapců ve složení Šimon Vojtíšek (2.B), Jiří Šperling (1.B), 
Jakub Žaluda (3.A), Jan Žaluda (3.A), Michal Šraitr (6.W), Dominik Lokvenc (4.A), Jakub 
Havelka (4.A), Lukáš Michel (4.A) a Mychajlo Chlebov (4.A) v basketbale za doprovodu prof. 
Zapletala. Vybojovali pěkné 2. místo. 



27. října se žáci kvarty zúčastnili přednášky "O soudobém Izraeli". Prof. Slavík doprovodil 
chlapce Davida Vika (8.W), Lukáše Mikšovského (8.W), Sebastiana Štelziga (8.W), Aleše Jansu 
(8.W), Pavla Urbana (7.V), Pavla Růžičku (2.B), Jáchyma Dostála (2.B), Jana Ježka (2.B), 
Ondřeje Maršíka (8.V), Ondřeje Huška (7.W) a Matěje Vítka (8.V) na hřiště FK Náchod 
v Bělovsi do okresního kola fotbalového Poháru Josefa Masopusta. v početně a kvalitně 
obsazeném turnaji se naši fotbalisté prezentovali pohledným fotbalem a vybojovali pěkné 3. 
místo. Basketbalový tým ve složení Tomáš Lipovský (4.W), Martin Stuchlík (4.W), Jan Čejchan 
(4.W), Miroslav Poláček (4.W), Erik Dao (4.W), Lukáš Novohradský (3.V), Jan Hagara (4.W), 
Michal Doležal (4.W), Jiří Moc (4.W) a Šimon Vojtíšek (2.B) jako rozhodčí vybojoval za 
doprovodu prof. Diviška také 3. místo na turnaji na ZŠ Plhov. 

28. října byl státní svátek Den vzniku samostatného československého státu. Ve dnech 29. - 
30. října měli studenti podzimní prázdniny. 

V průběhu září a října probíhalo nominační internetové kolo Logické olympiády. Do krajského 
kola postoupili Jakub Ježek (4.W), Jaroslav Grulich (3.V), Jiří Moc (4.W), Martin Stuchlík 
(4.W), Jana Ježková (1.W), Jan Bohadlo (6.V), Bára Roztočilová (1.A). Krajské kolo se konalo 
v pátek 6. listopadu a studenty doprovodil prof. Klemenc. 

3. listopadu se studenti 8.V s prof. Nývltovou a Štegerovou zúčastnili ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové vzdělávacího programu o Václavu Havlovi, prohlédli si historickou 
část města a v Klicperově divadle zhlédli inscenaci Puškinova "Evžena Oněgina". 

4. listopadu doprovodil prof. Zikmund studenty Jiřího Dostála (4.V), Hynka Pacáka (4.V), 
Lukáše Prouzu (4.V), Michala Jarolímka (4.V), Jana Čejchana (4.W), Erika Dao (4.W), Daniela 
Ježka (3.W), Pavla Horáčka (4.V) a Filipa Rufera (4.V) na okrskové finále florbalového turnaje. 
Chlapci vybojovali sice nepostupové, ale pěkné 2. místo. 

5. listopadu studenti biologického semináře prof. Jaroušové a Rojtové navštívili Akademii věd 
v Praze, kde probíhaly Dny otevřených dveří. Dívky reprezentovaly školu v okresním finále 
turnaje v basketbalu v Broumově za doprovodu prof. Slavíka. Postavily dva týmy. Tým A ve 
složení Markéta Lipovská (6.V), Pavlína Naglová (6.V), Alžběta Jansová (5.W), Nela 
Voborníková (5.V), Jana Možíšová (5.W) a Karolina Bílková (7.V) zvítězil a postoupil do 
krajského kola. Tým B tvořily dívky Pavlína Štěpánová (6.W), Markéta Dvořáková (5.W), 
Adéla Vondrášková (1.A), Julie Joudalová (7.V), Martina Hedrlínová (5.V) a Radka Lecnarová 
(4.A) a vybojovaly stříbro. v odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 

Ve dnech 5.-11. listopadu se 11 studentů středních škol v Náchodě (z toho 6 z naší školy) a 11 
studentů z Polska účastnilo v rámci projektu "Naučme se, jak učit mládež společenské 
odpovědnosti" pobytu ve Vižňově u Meziměstí s cílem získat dovednosti v oblasti participace 
mladých lidí na společenském a politickém životě. Projekt byl financován z prostředků 
programu Erasmu+.  

6. listopadu a doprovodil prof. Klemenc postupující studenty do krajského kola Logické 
olympiády. v kategorii B pro druhý stupeň ZŠ a nižší gymnázium náš Jakub Ježek (4.W) 
zvítězil, Martin Stuchlík (4.W) obsadil 11.-12. místo, Jiří Moc (4.W) 13.-14. místo a Jaroslav 
Grulich (3.V) 33. místo z 51 zúčastněných. v kategorii C pro studenty SŠ se Bára Roztočilová 
(1.A) dostala na 7.-8. místo a Jan Bohadlo (6.V) na 17.-19. místo mezi 52 soutěžícími. 



6. listopadu ve večerních hodinách vystoupilo šest našich studentů, současných i bývalých 
členů Hidraku, ve Stárkově s programem "S Čapkem", který zahrnoval šest zdramatizovaných 
povídek Karla Čapka. Na dramatizaci se podíleli prof. Blanka Dvořáčková a studenti. František 
Šedivý (7.V), Adam Budař (7.V), Martin Přibyl (3.B), Kateřina Čápová (7.W), Anna Tecza (1.A) 
a Viktor Tomek (4.V) sklidili ohromný potlesk a dobrovolné vstupné na jejich vystoupení 
věnovali na charitu. Mimochodem, ochotnický spolek ve Stárkově založil před 4 lety právě 
náš student František Šedivý. 

9. listopadu se studenti tercie, 1. ročníku, společenskovědního semináře ze 3. ročníku a 
septimy a studenti právního semináře zúčastnili přednášky o autorských právech. Studenti 
2.B navštívili s prof. Balcarovou čističku odpadních vod v Bražci. 

10. listopadu spoluorganizoval prof. Preclík turnaj v piškvorkách pro žáky škol z celého 
okresu. Jiráskovo gymnázium reprezentovaly čtyři třídní týmy. Tým 5.V (Ondřej Vít, Miroslav 
Říha, Benjamin Sichrovský, Vojtěch Balcar, Adam Brychta), 3.A (Dominik Mojžíš, Toan Ha 
Tien, Adéla Vávrová, Gabriela Balská, Petr Breuer), 2.V (Tomáš Heger, Jan Zetek, Patrik 
Winter, Dominik Budař, Jan Doležal) a 3.B (Stanislav Jungwirth, Anna Nývltová, Tereza 
Brejtrová, Martin Saučuk, Veronika Hornychová). Tým 5.V zvítězil pod názvem Sršňáci a tým 
3.A HaGaming* vybojoval bronzovou medaili. 

Prof. Košvanec organizoval 10. listopadu na naší škole volejbalový turnaj chlapců SŠ a o den 
později 11. listopadu prof. Zapletal další volejbalový turnaj pro dívky SŠ. Chlapci sestavili tým 
ve složení Michal Cepr (1.A), Jan Manych (4.A), Matěj Šimek (4.B), Jakub Kortus (6.V), Marek 
Vlček (6.V), Tomáš Tyler (4.B), Jakub Žaluda (3.A), Martin Kolář (3.B) a Antonín Falta (3.B). 
Zvítězili, čímž si vybojovali postup do krajského kola, a Marek Vlček byl vyhlášen nejlepším 
hráčem celého turnaje.Turnaj pomáhaly organizačně zajišťovat jako rozhodčí a zapisovatelky 
Pavla Čížková (8.W), Aneta Thérová (4.B), Michaela Plšková (3.B), Vanesa Čepková (3.B), 
Marie Novotná (3.B) a Kristýna Malíková (2.B). Dívčí turnaj jsme obsadili dvěma týmy. Tým A 
tvořily Tereza Stehlíková (7.W), Kristýna Malíková (2.B), Pavla Čížková (8.W), Romana 
Šimková (2.B), Aneta Thérová (4.B), Julie Prokopová (5.V), Pavlína Ševců (2.A) a Kristýna 
Ansorgová (2.A) a děvčata vybojovala 2. místo. Tým B ve složení Lucie Řezníčková (2.B), 
Kristýna Čechurová (2.A), Monika Baladová (1.A), Anna Hrachová (1.A), Julie Hrušová 
(6.W),  Michaela Šnorbertová (4.V), Pavla Brátová (5.V) a Natálie Linhardtová (4.V) zvítězil. 
Organizačně vypomohli Marek Vlček (6.V), Jakub Kortus (6.V) a Michal Cepr (1.A). 

10. listopadu a 12. listopadu seznámil pan ředitel postupně studenty maturitních tříd 
s průběhem přihlašování a konání maturitní zkoušky. 

Ve dnech 10. a 11. listopadu byly zahájeny plavecké kurzy v rámci tělesné výchovy pro 
studenty 2.A a 6.V. Celkem zahrnovaly 10 lekcí. 

11. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky tercie a kvarty. Zúčastnilo 
se ho 26 studentů včetně dvou sekundánů. Do okresního kola postoupili z prvních třech míst 
Jakub Ježek (4.W), Filip Kolář (3.W) a Ivo Novák (3.W). Hostující sekundán Daniel Fišer (2.V) 
by zvítězil a druhý Tomáš Heger (2.V) by obsadil 3.-4. místo. Prof. Košvanec jel 
s basketbalistkami Markétou Lipovskou (6.V), Pavlínou Náglovou (6.V), Alžbětou Jansovou 
(5.W), Markétou Dvořákovou (5.W), Janou Možíšovou (5.W), Karolínou Borsovou (3.A), 
Radkou Lecnarovou (4.A), Adélou Vondráškovou (1.A), Pavlínou Štěpánovou (6.W) a 



Martinou Hedrlínovou (5.V) na krajské finále do Jičína. Přes veškerou snahu obsadily dívky po 
soubojích s daleko zkušenějšími týmy bez jediné výhry poslední 5.místo. 

12. listopadu se konaly třídní schůzky. 

13. listopadu se naši studenti zapojili do Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár města 
Náchoda. Smíšená kategorie B byla zastoupena těmito žáky: Lucie Žáčková (2.W), Monika 
Říhová (2.W), Ema Strnadová (2.W), Adéla Brejtrová (2.V), Kateřina Bartošová (2.V), Jan 
Zetek (2.V), Sntonín Staněk (2.V), Bohdan Ptáček (2.V), Jakub Hejzlar (2.W) a Martin Brejtr 
(2.W). Tým obsadil 3. místo z deseti zúčastněných týmů. Žáci kategorie C Natálie Linhardtová 
(4.V), Julie Remešová (3.V), Ivana Lukášová (4.W), Karolína Kaniová ( 4.V), Petra Lemfeldová 
(3.V), Filip Kolář (3.W), Daniel Vik (3.V), Marek Rosa (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Petr Šolc 
(3.W) a Emma Niklová (4.V) jako náhradník obsadili 7. místo. v kategorii D dívky Petra 
Marková (1.A), Ema Umlaufová (8.V), Hana Rutová (8.V), Markéta Zeisková (6.V), Lucie 
Kramlová (2.B) a Anna Hrachová (1.A) jako náhradnice zvítězily stejně jako chlapci Miroslav 
Říha (5.V), Jakub Žaluda (3.A), Pavel Bláha (4.A), Tomáš Křivda (5.V), Jakub Divišek (5.W) a 
Josef Prouza (5.V) v kategorii E. Oba vítězné týmy obdržely putovní pohár starosty města 
Náchoda. 

16. listopadu vyslechli studenti sexty a 2. ročníku v aule koncert "Vzpomínka na Karla Kryla" 
v provedení jeho bratra Jana Kryla. 

17. listopadu byl státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. 

18. listopadu navštívili studenti 8.V s prof. Karáskovou a Brátem cukrovar v Českém Meziříčí. 

19. listopadu doprovodil prof. Preclík studenty do Hradce Králové do krajského kola 
v Piškvorkách. Tým Sršňáci ve složení Ondřej Vít (5.V), Miroslav Říha (5.V), Benjamin 
Sichrovský (5.V), Vojtěch Balcar (5.V) a Adam Brychta (5.V), který s přehledem vyhrál oblastní 
kolo turnaje v piškvorákách, zde už tolik štěstí neměl a ze základních skupin nepostoupil. 
Vylosoval si základní skupinu, ve které byly ty nejsilnější týmy včetně loňského vítěze 
celorepublikového turnaje.  

19. a 20. listopadu reprezentovali školu naši studenti ve futsalových turnajích. 19. listopadu 
doprovodil prof. Zapletal Sebastiana Štelziga (8.W), Davida Vika (8.W), Pavla Růžičku (2.B), 
Aleše Jansu (8.W), Pavla Urbana (7.V), Jáchyma Dostála (2.B) a Jana Ježka (2.B) do 1. kola 
Středoškolské futsalové ligy. Chlapci vybojovali 2. místo a zajistili si tak postup do 2. kola. 20. 
listopadu doprovázel futsalisty Jana Čejchana (4.W), Jakuba Čejchana (3.V), Kryštofa Janečku 
(3.V), Daniela Vika (3.V), Jana Meiera (3.V), Vojtěcha Ťokana (3.V) a Ondřeje Lukáše (1.V) do 
haly Rubeny na náchodských Hamrech na 1. kolo Školní futsalové ligy žáků 8. - 9.tříd ZŠ a jim 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií prof. Divišek. Chlapci dvakrát zvítězili, jednou 
remízovali a obsadili druhé postupové místo v turnaji. Druhé kolo odehráli 11. prosince 
v Pardubicích. 

Ve dnech 20. - 22. listopadu se vokálně-instrumentální sbor Musica Viva s prof. Poutníkem 
zúčastnil v Opavě 7. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 
2015. Za svůj výkon byl sbor odměněn zvláštní cenou poroty za sympatický projev mladých 



interpretů. z celé republiky vybraly odborné poroty 14 souborů, které se mohly přehlídky 
zúčastnit. 

24. listopadu zhlédli žáci tercie, kvarty, septimy a 2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka divadelní hru "R.U.R.". Ve škole proběhla Internetová matematická olympiáda pod 
vedením prof. Preclíka. v matematických dovednostech soutěžily dva týmy našich studentů. 
Tým ve složení Jan Bohadlo (6.V), Štěpán Jirman (6.V), Vojtěch Balcar (5.V), Jan Pikman (5.V), 
Ondřej Vít (5.V) a Antonín Falta (3.B) obsadil 34. místo. To je mezi 220 týmy z celé České i 
Slovenské republiky pěkné umístění. Druhý tým ve složení Jana Možíšová (5.W), Markéta 
Lipovská (6.V), Markéta Dvořáková (5.W), Jan Vondráček (6.W), Jan Karvai (6.W), Vojtěch 
Mervart (6.W) a Timotej Mareš (7.V) se umístil na 140. místě. Na okresní kolo florbalového 
turnaje starších žákyň do Police nad Metují doprovodil studentky Terezu Macháčkovou (3.V), 
Barboru Chobotskou (3.V), Anetu Spilkovou (3.V), Karolínu Křenkovou (3.W), Karolínu 
Hrubou (4.W), Nikolu Hlavatou (4.W), Kateřinu Němečkovou (3.V) a Petru Lemfeldovou (3.V) 
prof. Divišek. Naše dívky čtyřikrát vyhrály a jen jednou prohrály, což bohatě stačilo na 
celkové druhé místo. Jedenáct branek z celkových třinácti nastřílela Barbora Chobotská. 
Krajského finále volejbalového turnaje v Jičíně se zúčastnili studenti Marek Vlček (6.V), Jakub 
Kortus (6.V), Vojtěch Šolc (6.V), Michal Cepr (1.A), Jan Škoda (1.A), Adam Bernard (1.B) a 
Martin Hrach (5.V) s vedoucím prof. Košvancem. Volejbalisté vybojovali pohár za 3. místo. 

25. listopadu se Vojtěch Marvart (6.W) a Jan Karvai (6.W) zúčastnili krajského kola výběru 
studentů do programu Studentské trenérské centrum společnosti Microsoft na Gymnáziu 
Jaroslava Žáka v Jaroměři, kde působí Vzdělávací centrum Microsoft pro Královéhradecký 
kraj. Studenty doprovodil prof. Vích. 

Ve dnech 26. a 27. listopadu se studenti tercie, kvinty, 1. ročníku a chemických seminářů 
zúčastnili Hodiny moderní chemie v režii VŠCHT Praha. 

27. listopadu doprovodil prof. Preclík studenty na Robosoutěž do Prahy na ČVUT, jíž se naši 
studenti již několik let pravidelně účastní. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice 
Lego Mindstorms. Letošní zadání bylo „hašení ohnisek požáru“ – najít v bludišti červená 
světélka a přiložením magnetu je uhasit (přebarvit na zelená). Letos se do soutěže přihlásil 
tým Sršňáci studentů 5.V (Vojtěch Balcar, Adam Brychta a Jan Pikman) navštěvujících 
robotický kroužek. Šlo o naprosté začátečníky, kteří robotickou stavebnici viděli poprvé 
měsíc a půl před konáním soutěže. Přesto dokázali postoupit ze základních skupin do play-
off, kde je ale vyřadil tým, který nakonec skončil na druhém místě. Prohráli s ním však o 
jeden jediný bod. Pro studenty to byla určitě dobrá zkušenost a doufejme, že i motivace do 
budoucna. 

Studenti 4.A a 8.W si se svými třídními profesory vyzkoušeli 27. listopadu v Beránku nástup 
na stužkovací ples, který se konal v sobotu 28. listopadu. 

30. listopadu Jakub Ježek (4.W) obsadil 38. místo v celostátním kole Logické olympiády. 
Doprovodila ho prof. Urbaníková.  

2. prosince jel prof. Divišek s "chlapeckým" florbalovým týmem ve složení Jakub Divišek 
(5.W), Miroslav Říha (5.V), Tomáš Křivda (5.V), Josef Prouza (5.V), Lubor Zoufal (5.V), David 
Kaválek (1.B), Vojtěch Prouza (1.B), Jan Škoda (1.B), Josef Matyska (1.B), Tomáš Kubíček 



(5.W), Henrich Klimeš (1.A) a Markéta Zeisková (6.V) na 1. kolo Poháru České florbalové unie 
do Předměřic nad Labem. Druhé místo v turnaji znamenalo postup do druhého kola soutěže. 
Již po páté se studenti naší školy zúčastnili internetové soutěže v řešení fyzikálních úloh. 23 
chlapců a 2 dívky se 2. prosince mezi 17:00 a 20:00 snažili vyřešit co nejvíce fyzikálních úloh. 
Tři týmy byly zařazeny do kategorie B (vyšší ročník), kde soutěžilo 49 týmů,  a dva do 
kategorie B (nižžší ročník), které se účastnilo 69 týmů. Tým s názvem "299792459m/s" ve 
složení Jan Bohadlo (6.V), Pavel Bláha (4.A), Timotej Mareš (7.V), Vojtěch Mervart (6.W) a 
Martin Vašina (4.B) v kategorii B zvítězil. Na 27. místě se v této kategorii umístil "mix JGN" ve 
složení Michal Matoulek (5.W), Jiří Rýdl (8.W), Tomáš Kubíček (5.W), Matěj Grohmann (5.W) 
a Václav Šimon (8.V) a na 41. místě tým "JGN", za který zabojovali Jakub Suk (4.A), Markéta 
Lipovská (6.V), Jana Možíšová (5.W), Martin Souček (4.A) a Lukáš Ficek (3.A). v kategorii C 
dosáhl "Peta tým" ve složení Antonín Falta (3.B), Marek Vlček (6.V), David Továrek (5.W), 
Petr Zákravský (2.B) a Josef Soukup (2.B) na 22. místo. Tým "PětNaGauči" tvořili Jakub 
Divišek (5.W), Vojtěch Vyskočil (5.W), Jan Laubacher (5.W), Antonín Herzig (5.W) a Vojtěch 
Klikar (5.W). Ti zvolili zrádnou taktiku, která je nakonec připravila o téměř všechny získané 
body, a tak zůstali na 64. místě. 

3. prosince organizoval prof. Košvanec okresní kolo turnaje ve florbalu, na kterém jsme měli 
také zastoupení. Naši školu reprezentovali Jakub Čejchan (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Daniel 
Vik (3.V), Jan Meier (3.V), Adam Joudal (3.W), Antonín Staněk (2.V), Martin Brejtr (2.W), Jan 
Chrastina (2.W), Šimon Petráš (2.W), Daniel Majer (2.W) a Ondřej Lukáš (1.V). Organizačně 
pomáhali turnaj zajistit certifikovaní rozhodčí Ondřej Hušek (7.W), Dominik Kania (7.W), 
Martin Kováčik (7.W) a Daniel Němeček (7.W). Mezi šesti týmy naši chlapci zvítězili a 
postoupili do krajského kola, které se konalo 9. prosince ve Dvoře Králové nad Labem. 
Martin Brejtr byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Prof. Zapletal jel s postupujícími 
děvčaty Julii Hrušovou (6.W), Kristýnou Malíkovou (2.B), Romanou Šimkovou (2.B), Lucií 
Řezníčkovou (2.B), Pavlou Brátovou (5.V), Julií Prokopovou (5.V), Pavlínou Ševců (2.A), 
Kristýnou Ansorgovou (2.A), Kristýnou Čechurovou (3.A) a Monikou Baladovou (1.A) na 
krajské kolo turnaje ve volejbale do Nové Paky, kde dívky vybojovaly 2. místo. 

Členové Hidarku s prof. Dvořáčkovou zajistili návštěvu Mikuláše s čerty v MŠ. 2. prosince 
navštívili MŠ v Bělovsi, 3. prosince MŠ na Babí a 4. prosince MŠ Komenského v Náchodě. 

3. prosince organizovali studenti 8.V "Vánoční baštonádu". Prodejem svačin a občerstvení 
v chodbách školy si tak přivydělali na výdaje za maturitní ples. 

4. prosince jeli prof. Macura a Fišer se zájemci z řad maturantů na exkurzi do památníku po 
vyhlazovacím táboře v polské Osvětimi. Ve škole proběhl šachový turnaj. Prof. Felklová 
naučila studenty francouzského jazyka ze sexty vařit některé francouzské speciality v rámci 
Francouzského dne. Ve škole se konal přebor školy v šachu. Při neúčasti Martina Saučuka byl 
velkým favoritem na vítězství Jan Zahálka (2.A) a to se také potvrdilo, když v porazil všechny 
své soupeře. Druhé místo si zajistil Ondřej Vít (6.V) a o pomyslný bronz usilovalo hned 
několik hráčů, z nichž nakonec důvod k radosti měl Jakub Pitřinec (5.V). Celkem hrálo 26 
hráčů. 

8. prosince se naši studenti již tradičně zapojili do veřejné sbírky Srdíčkový den. Výtěžek byl 
rozdělen mezi těžce nemocné děti v České republice a polovina výtěžku byla věnována škole 
na nákup pomůcek. v tento den proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategoriích 



Z9 (kvarta) a A (poslední dva ročníky studia). Kategorii Z9 vyhrála Alena Šanovcová (4.V), 2.-3. 
místo obsadili Jakub Ježek (4.W) a Jan Máslo (4.W). v kategorii A zvítězil Tomáš Macek (7.V), 
2.-3. místo obsadili Jan Jirman (8.W) a Ondřej Horký (7.W) a 4. místo Jiří Rýdl (8.W). 
v odpoledních hodinách vystoupili soutěžící ve školním kole recitační soutěže. v první 
kategorii pro primu a sekundu zvítězil Jakub Syrovátko (1.V), druhé místo obsadil Jan Krčmář 
(1.W) a třetí místo nebylo uděleno. v druhé kategorii pro tercii a kvartu nebylo uděleno první 
ani třetí místo. Druhé místo obsadily hned tři dívky, Anna Marie Bílková (3.W), Nikola Hlavatá 
(4.W) a Klára Drábková (3.V),  

které se ještě "poperou" o postup do okresního kola. 

9. prosince zhlédli studenti primy, sekundy a tercie v aule představení "Stalo se v Betlémě" a 
studenti kvarty, sexty, septimy a 2.-3. ročníku program "S Čapkem". Obě vystoupení byla 
nastudována žáky dramatické výchovy a členy divadelního souboru Hidrak pod vedením 
prof. Dvořáčkové. Prof. Košvanec jel s postupujícími florbalisty Jakubem Čejchanem (3.V), 
Kryštofem Janečkou (3.V), Danielem Vikem (3.V), Janem Meierem (3.V), Adamem Joudalem 
(3.W), Antonínem Staňkem (2.V), Martinem Brejtrem (2.W), Janem Chrastinou (2.W), 
Šimonem Petrášem (2.W), Danielem Majerem (2.W) a Ondřejem Lukášem (1.V) do krajského 
kola do Dvora Králové nad Labem. Náš tým byl přes výborné výkony politováníhodným 
způsobem diskvalifikován. v době plánovaného ukončení, kdy naši hoši už spěchali na linkový 
autobus, byli pořadatelem osloveni, aby šli ještě znovu na nájezdy, protože gól soupeře 
z posledního utkání byl uznán až po časovém limitu. To z časových důvodů odmítli. Protože 
se nezúčastnili ani závěrečného vyhlášení výsledků, pořadatel jim neuznal ani druhé místo 
v soutěži a náš tým diskvalifikoval.  

10. prosince organizovala prof. Maršíková ve spolupráci s dobrovolnicí z Anglie pro své 
studenty z 4.V vánoční posezení s angličtinou. Studenti se seznámili s vánočními zvyky 
v Anglii a připravili si i nějaké stylové vánoční občerstvení. Prof. Divišek doprovodil fotbalový 
tým ve složení Jan Čejchan (4.W), Jakub Čejchan (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Daniel Vik (3.V), 
Jan Meier (3.V), Vojtěch Ťokan (3.V) a Ondřej Lukáš (1.V) na futsalový turnaj do Pardubic. 
Chlapci obsadili 4. místo. 

15. prosince se studenti 3.A, 3.B a 4.V zúčastnili v aule přednášky o současných problémech 
na východě. 

16. prosince se konal jiiž třetí rok v řadě v prostorách Jiráskova gymnázia Náchod okresní 
přebor čtyřčlenných školních týmů. v kategorii pro 6.-9. třídu obsadily naše týmy třetí a páté 
místo, v kategorii středních škol první, druhé a šesté místo. Postup na krajský pohár do 
Třebechovic pod  Orebem, které se hraje 26. ledna si nakonec vybojovaly 3 týmy Jiráskova 
gymnázia. Bronz v kategorii pro 6.-9. třídu vybojovali Jakub Nosek (4.W), Miroslav Poláček 
(4.W), Josef Krtička (4.V) a Jaroslav Grulich (3.V). v kategorii pro SŠ zvítězil tým ve složení 
Martin Saučuk (3.B), Jan Zahálka (2.A), Ondřej Vít (5.V) a Michal Šraitr (6.W), stříbro patřilo 
Timoteji Marešovi (7.V), Jakubovi Pitřincovi (5.V), Petru Mastíkovi (5.V) a Martinu Přibylovi 
(3.B). 

17. prosince doprovodil prof. Zapletal studenty Sebastiana Štelziga (8.W), Davida Vika (8.W), 
Aleše Jansu (8.W), Pavla Urbana (7.V), Jáchyma Dostála (2.B), Pavla Růžičku (2.B), Martina 
Škodu (4.A) a Tomáše Macka (7.V) na 2. kolo Středoškolské futsalové ligy. Ze 4. místa už naši 



fotbalisté nepostupují dále. Musica Viva pod vedením prof. Poutníka měla Vánoční koncert 
v náchodské galerii. 

18. prosince zahrály gymnaziální hudební kapely TT Band Rock (Jakub Regner (8.V), Hynek 
Pacák (4.V), Tomáš Kubíček (5.W)) a Jam Defect (Vojtěch Mrověc, Marián Linhart (8.W), 
Štěpán Knapp (8.W), Eda Paseka, Kateřina Havlíková, Michal Vančák) v aule studentům 1.W, 
2.W, 4.V, 4.W, 5.V, 5.W, 6.W, 7.V, 8.V, 2.A a 3.B ve dvou koncertech. Koncerty moderovali 
František Šedivý (7.V) a Adam Budař (7.V) a technicky zajišťovali Tomáš Kubíček st. a Monika 
Kubíčková. 

Po vánočních prázdninách začala výuka v pondělí 4. ledna. 

8. ledna se konala Burza vysokých škol, na které naši absolventi, nyní vysokoškolští studenti, 
seznamovali maturanty a další zájemnce z řad studentů se svými zkušenostmi ze studia na 
VŠ. 

11. ledna se naši studenti zúčastnili v Hradci Králové za doprovodu prof. Chmelíka 
přípravného semináře na Matematickou olympiádu. 

12. ledna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády kategorie A studenti 
Tomáš Macek (7.V), Jan Jirman (8.W) a Ondřej Horký (7.W). Macek zvítězil a postoupil do 
ústředního kola, které proběhne ve dnech 3.-6. dubna v Pardubicích. Jirman byl sedmý a 
Horký dvanáctý mezi 17 účastníky. 

13. ledna organizoval prof. Košvanec na naší škole florbalový turnaj. Naše sestava dívek 
Lenka Remešová (4.B), Diana Peterová (3.A), Adéla Vávrová (3.A), Kristýna Čechurová (3.A), 
Markéta Zeisková (6.V), Radka Lecnarová (4.A), Simona Besedová (8.W), Zuzana Vančáková 
(8.W) a Kateřina Ulvrová (4.B) s převahou zvítězila. 27. ledna se pokusí obhájit i vítězství 
z předchozích let v krajském kole v Jičíně. Proběhlo také školní kolo Olympiády v českém 
jazyce. Kategorie pro mladší studenty se zúčastnilo 19 žáků, do okresního kola postoupili Jan 
Pěček (3.W) a Karolína Hrubá (4.W). z 28 starších studentů postoupily Anna Vlčková (7.V) a 
Tereza Venclová (8.W). 

14. ledna sextáni navštívili v Městské knihovně v Náchodě literární pořad "Jane Austenová ve 
Viole". v odpoledních hodinách se konal Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Setkal 
se s velkou odezvou. 

15. ledna reprezentovalo školu v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A pět studentů 
z celkem sedmi zúčastněných z celého Královéhradeckého kraje. Jako jedniný úspěšný řešitel 
zvítězil Pavel Bláha (4.A), třetí v pořadí byl Martin Vašina (4.B), čtvrtý Jan Jirman (8.W), pátý 
Jiří Rýdl (8.W) a sedmý Jakub Suk (4.A). 

16. ledna jela prof. Jaroušová s asi 20 studenty do Dvora Králové nad Labem na přípravný 
seminář k Biologické olympiádě. 

18. ledna se naši žáci nižšího gymnázia snažili uspět v okresním kole Dějepisné olympiády za 
doprovodu prof. Fišerové. Ivo Novák (3.W) obsadil pěkné 3. místo a Petr Šolc (3.W) se na 13. 



místě zařadil mezi úspěšné řešitele mezi 23 kokurenty. Bylo zahájeno školní kolo Konverzační 
soutěže v anglickém jazyce, které pokračovalo další částí o týden později. 

19. ledna navštívili studenti 4.A s prof. Balcarovou náchodský pivovar. v okresním kole 
Matematické olympiády kategorie Z9 řešili úlohy tři naši kvartáni Jakub Ježek (4.W), Jan 
Máslo (4.W) a Alena Šanovcová (4.V), doprovodil je prof. Brát. Ježek obsadil 2.-3. místo a 
Šanovcová 6.-7. místo. Studenti primy, tercie, kvinty a 1. ročníku vyplnili pilotní testy 
z českého jazyka a z obecných studijních předpokladů společnosti Scio. 

20. ledna doprovodil prof. Divišek chlapce na krajskou eliminaci Poháru české florbalové unie 
středních škol do Předměřic nad Labem. v pěti utkáních s nejlepšími týmy 
Královéhradeckého kraje chlapci Matyska Josef (1.A), Brejtr Martin (2.W), Zoufal Lubor (5.V), 
Kaválek David (1.A), Prouza Vojtěch (1.A), Říha Miroslav (5.V), Divišek Jakub (5.W), Křivda 
Tomáš (5.V) a Prouza Josef (5.V) třikrát zvítězili a dvákrát odešli poraženi. v tabulce turnaje 
obsadili pěkné třetí místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jakub Divišek  (5.W) se 6 
brankami a byl také zařazen do "All star". 

21. leden byl opět dnem soutěží. Probíhala praktická část Chemické olympiády, Biologické 
olympiády a školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C (kvinta-sexta, 1.-2. 
ročník). Kategorie B Matematické olympiády se zúčastnilo 9 studentů, z nichž 7 se stalo 
úspěšnými řešiteli. O 1. místo se dělili Jan Bohadlo (6.V) a Petr Semerák (2.A), o 2. Štěpán 
Jirman (6.V), Pavel Růžička (2.B) a Petr Zákravský (2.B) a o 3. místo Johan Remeš (2.B) a Eliška 
Sedláčková (2.B). v kategorii C soutěžilo 13 studentů, z nich bylo 8 úspěšných. Zvítězil Vojtěch 
Balcar (5.V), druhý byl Mirosalv Říha (5.V) a o třetí místo se dělili Tomáš Kubíček (5.W), 
Benjamin Sichrovský (5.V) a Ondřej Vít (5.V). Úspěšnými řešiteli byli také Vojtěch Brejtr 
(5.W), Tomáš hak (1.B) a Vít Levinský (1.A). Prof. Polák jel s 12 zájemci z řad studentů na 
exkurzi na Fakultu elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni. Exkurzi sponzoroval Atas 
Náchod. v odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada. 

22. ledna vyslechli naši studenti přednášku o reprodukčním zdraví. Dívky z primy absolvovaly 
přednášku "Čas proměn", chlapci z primy přednášku "Na startu mužnosti" a studenti kvinty a 
1. ročníku přednášku "Holky z Venuše, kluci z Marsu". 

V sobotu 23. ledna se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka konal maturitní ples tříd 8.V a 4.B. 

25. ledna proběhlo 2. kolo školní části Konverzační soutěže v anglickém jazyce. v každé 
z kategorií bylo 7 soutěžících. v 1. kategorii pro primu a sekundu obsadili první tři místa Pavel 
Děděk (1.V), Evheniy Vorokhta (2.W) a František Cvrkal (2.W), ve 2. kategorii pro tercii a 
kvartu obstáli nejlépe Kamila Dědková (4.V), Jakub Horký (4.V) a Matyáš Strelec (3.V) a ve 3. 
kategorii pro studenty vyššího gymnázia zvítězil Ondřej Horký (7.W), druhá byla Marta 
Špeldová (5.V) a o 3.-4. místo se dělili David Továrek (5.W) a Vojtěch Hora (6.W). Studenti 
4.B s prof. Balcarovou navštívili náchodský pivovar. 

27. ledna jelo 18 našich studentů s prof. Preclíkem a Víchem na Den otevřených dveří na 
Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií do Brna. Prof Košvanec doprovodil dívčí 
tým na krajské kolo florbalového turnaje do Jičína. 



O našem druhém místě rozhodlo při bodové rovnosti a stejném rozdílu ve skóre až třetí 
kriterium, tj. vyšší počet vstřelených branek v náš neprospěch. Děvčata podala pěkný výkon, 
protože z důvodů nemocí hrál tým jen v osmi lidech.      

O úspěšnou reprezentaci školy se zasloužily Lenka Remešová (4.B), Kateřina Ulvrová (4.B), 
Zuzana Vančáková (8.W), Radka Lecnarová (4.A), Kristýna Čechurová (3.A), Diana Peterová 
(3.A), Adéla Vávrová (3.A) a Markéta Zeisková (6.V). 

28. ledna se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. v kategorii A pro primu soutěžilo 14 
žáků, úspěšnými řešiteli byli jen dva a to Vojtěch Říha (1.V) a Tereza Koukolová (1.V). 
Kategorie B pro sekundu měla 20 účastníků, úspěšných bylo 14. Do okresního kola postoupili 
Patrik Winter (2.V) a Tomáš Heger (2.V). Kategorie C určené pro terciány a kvartány se 
zúčastnilo 22 žáků, z nich bylo 17 úspěšných. z 1. místa postoupil Jakub Ježek (4.W) a z 2. 
místa Michael Obst (3.V). Kategire D pro střední školy měla 38 účastníků, úspěšných bylo 5 a 
mezi nimi nejlepší Petr Breuer (3.A) a Jan Bohadlo (6.V). Proběhlo školní kolo konverzační 
soutěže ve francouzském jazyce. Do krajského kola, které proběhlo 16. března v Hradci 
Králové, postoupily vítězky jednotlivých kategorií. v kategorii A1 to byla Hana Štěpánová 
(4.V), v kategorii A2 Klára Jiránková (6.W) a v kategorii B1 Adéla Vávrová (3.A). Pokračovala 
praktická část školního kola Chemické olympiády. Studenti dostali vysvědčení za 1. pololetí. 

29. ledna měli studenti jednodenní pololetní prázdniny. 

Od 1. února platil nový rozvrh. Na rodičovskou dovolenou nastoupila prof. Felklová a naopak 
se po rodičovské dovolené vrátila prof. Havrdová. Personální změny si vyžádaly změnu 
v úvazcích a v rozvrhu. 

2. února se pro zájemce z řad našich žáků uskutečnil zápis do Kurzů společenského tance a 
chování. 

3. února se konala Konverzační soutěž z ruského jazyka a proběhla další část školního kola 
Chemické olympiády. Konverzační soutěže se zúčastnilo 5 studentů a do krajského kola 
postoupili Vojtěch Mervart (6.W), Ivana Lukášová (4.W) a Petr Roztočil (3B).  

4. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro žáky nižšího gymnázia a další část 
školního kola Chemické olympiády. 

V rámci projektu "Participace mládeže" a ve spolupráci se studenty z Polska a dalších 
náchodských škol (SPŠ stavební, Obchodní akademie, ZŠ Plhov) připravili naši studenti 6.V 
Jan Bohadlo, Jiří Rohlena, Natálie Kalivodová, Stanislav Kinzl, Anežka Hlavatá a Martin 
Mervart a prof. Kolářská na 6. únor Sousedský masopust. Na náměstí byly trhy a doprovodné 
akce a součástí programu byl masopustní průvod masek od hranic podél řeky. Možná tak 
založili novou tradici pro města Náchod a Kudowa Zdroj. 

V týdnu od 8. února měli studenti jarní prázdniny. 

15. února navštívili studenti zeměpisného semináře pracoviště Geodézie Náchod s prof. 
Košvancem a Slavíkovou. Čtyři studenti se zúčastnili za doprovodu prof. Lubasové okresního 
kola Olympiády v českém jazyce. Tereza Venclová (8.W) zvítězila ve II. kategorii pro SŠ a Anna 



Vlčková (7.V) byla čtvrtá. v I. kategorii pro žáky nižšího gymnázia obsadila 11. místo Karolína 
Hrubá (4.W) a Jan Pěček (3.W) byl patnáctý. 

16. února proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 8 našich 
studentů. O doprovod se podělili prof. Košvanec a Divišek. v kategorii A zvítězil Vojtěch Říha 
(1.V) a Tereza Koukolová (1.V) byla druhá. v kategorii B jsme měli také vítěze a byl jím Tomáš 
Heger (2.V), pěkné 4. místo obsadil Patrik Winter (2.V). v kategorii C soutěžili Michael Obst 
(3.V, 7. místo) a Jakub Ježek (4.W, 9. místo). Úspěšní byli i soutěžící v kategorii D pro SŠ. Jan 
Bohadlo (6.V) obsadil 2. místo a Ivana Paulusová (7.W) byla třetí. Studenti, kteří se umístili 
v okresním kole na prvních třech místech, postoupili do krajského kola, které proběhlo 15. 
března. 

17. února ve škole proběhla další část Chemické olympiády. Do školního kola kategorie D se 
zapojilo 8 studentů a 7 z nich postoupilo do okresního kola, které se konalo 4. března. 
Studenti skončili ve školním kole v tomto pořadí: Kamila Dědková (4.V), Jakub Ježek (4.W), 
Monika Vydláková (4.V), Michaela Šnorbertová (4.V), Veronika Svobodová (4.W), Aneta 
Vacková (4.W), Jaroslav Grulich (3.V) a Michael Obst (3.V). 

18. února pokračovalo další částí školní kolo Biologické olympiády. 

19. února zhlédli studenti sexty, septimy a 2. a 3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka inscenaci hry Aloise Jiráska "Vojnarka". 

23. února reprezentovali školu florbalisté v okresním kole turnaje SŠ za doprovodu prof. 
Diviška. Chlapci hráli v sestavě: Daniel Němeček (7.W), Josef Matyska (1.A), Lukáš Michel 
(4.A), Jakub Divišek (5.W), David Kaválek (1.A), Vojtěch Prouza (1.A), Lubor Zoufal (5.V), 
Ondřej Hušek (7.W), Martin Kováčik (7.W) a Dominik Kania (7.W). Ve čtyřech utkáních 
čtyřikrát zvítězili a přesvědčivě postoupili do krajského kola, které se konalo 2. března. 
Nejlepším hráčem turnaje se stal náš Ondřej Hušek. 

Na týdenní lyžařské kurzy odjeli 27. února studenti 1.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a 
Víchem na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna a 28. února studenti 5.V 
s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou do hotelu Bára na Benecku. Na Benecku byli 
vystřídáni studenty 1.B s prof. Slavíkem, Brátem a Pavlíčkovou. Zkrácený lyžařský kurz 
absolvovali ve dnech 7.-11. března také žáci 2.V s prof. Šulcem, Matěnovou a Vrátilovou a 
žáci 2.W s prof. Košvancem, G. Škodovou a Zikmundovou na chatě Deštná v Deštném 
v Orlických horách. 

1. března proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro žáky nižšího gymnázia. Kategorie 
Z6 se účastnilo 26 primánů. Zvítězil Jan Ježek (1.W) a o 2.-3. místo se dělili Jan Krčmář (1.W) a 
Marián Bydžovský (1.W). 13 sekundánů soutěžilo v kategorii Z7 a první tři místa obsadili 
Tomáš Heger (2.V), Petr Duroň (2.W) a Kryštof Veverka (2.W). Mezi devíti terciány v kategorii 
Z8 zvítězil Jaroslav Grulich (3.V) a o 2.-3. místo se dělili Jan Pěček (3.W) a Jakub Čejchan (3.V). 

2. března jsme se dočkali dalšího skvělého sportovního výsledku. Naši chlapci i v silně 
zredukované a oslabené sestavě zvítězili v krajském finále ve florbalu středních škol v Hradci 
Králové - Třebši. O úspěšnou reprezentaci školy se zasloužili Daniel Němeček (7.W), Ondřej 
Hušek (7.W), Martin Kováčik (7.W), Dominik Kania (7.W), Patrik Bareš (7.W), Lukáš Michel 



(4.A), Jakub Divišek (5.W), Henrich Klimeš (1.B) a Erik Dao (4.W). Florbalisty doprovodil prof. 
Košvanec. 

3. března proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády pro tercii a kvartu. Ze šesti terciánů 
obsadili první tři místa Jaroslav Grulich (3.V), Matyáš Háze (3.W) a Michael Obst (3.V). 
v kategorii pro kvartu soutěž dokončilo 12 soutěžících. První tři  místa vybojovali Alena 
Šanovcová (4.V), Jakub Schejbal (4.V) a Hynek Pacák (4.V).  

4. března organizovaly prof. Karásková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické 
olympiády pro kategorii D. Naši studenti si vedli velmi dobře. Jakub Ježek (4.W) zvítězil a 
Kamila Dědková (4.V) byla druhá. 4. místo vybojovala Monika Vydláková (4.V), 5.-6. Aneta 
Vacková (4.W), 7. Veronika Svobodová (4.W), 8. Jaroslav Grulich (3.V) a 13. Michaela 
Šnorbertová (4.V). 

8. března jela skupina 27 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnný pobyt do 
Georgsmarienhütte v SRN. Vrátili se 17. března. 

Na tento týden zorganizovali angličtináři Skotské dny. v průběhu celého týdne probíhaly 
v jednotlivých třídách žákovské prezentace o Skotsku. 7. března měl v aule přednášku o 
Skotsku prof. Ježek pro studenty kvinty, sexty a 1.-2. ročníku. 10. března proběhla v průběhu 
celého dne výtvarná dílna pod vedením prof. Misarové a Jirkové a během prvních dvou 
vyučovacích hodin hudební dílna pod vedením prof. Hronkové a sbormistra Ing. Čejpa. Na 
11. březen připravily prof. Jirková a Hronková literární dílnu, která se uskutečnila 1.-4. 
hodinu. 

9. března doprovodil prof. Šimon studenty do krajského kola Konverzační soutěže v ruském 
jazyce. v kategorii pro ZŠ a víceletá gymnázia naše studentka Ivana Lukášová (4.W) zvítězila, 
v kategorii SŠ I. byl Petr Roztočil (3.B) třetí a v kategorii SŠ II. Vojtěch Mervart (6.W) čtvrtý. 
Prof. Polák jel s několika studenty na přípravný seminář k Fyzikální olympiádě. 

10. března se uskutečnila další část školního kola Chemické olympiády kategorie C. Zapojilo 
se do ní 20 studentů. Zvítězila Lucie Tučková (2.B), 2. místo obsadil Jan Bohadlo (6.V), o 3. 
místo se dělili Jan Karvai (6.W) a Vojtěch Mervart (6.W) a 4. místo patřilo Davidu Lukáškovi 
(5.W). 

15. března doprovodil prof. Divišek studenty Vojtěcha Říhu (1.V), Terezu Koukolovou (1.V), 
Tomáše Hegera (2.V), Jana Bohadla (6.V) a Ivanu Paulusovou (7.W) do krajského kola 
Zeměpisné olympiády do Hradce Králové. Dne 15. 3. 2016 se v budově Metropolitní 
univerzity  v Hradci Králové konalo krajské kolo zeměpisné olympiády. v kategorii A pro 
primu zvítězil Vojtěch Říha, druhé místo obsadila Tereza Koukolová. v kategorii B pro 
sekundu skončil Tomáš Heger na výborném třetím místě. v kategorii D pro střední školy 
obsadil Jan Bohadlo čtvrté místo. 

16. března jel prof. Zapadlo se soutěžícími studentkami Hanou Štěpánovou (4.V), Klárou 
Jiránkovou (6.W) a Adélou Vávrovou (3.A) na krajské kolo Konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce do Hradce Králové. Žáci dramatické výchovy z primy zhlédli s prof. 
Dvořáčkovou a G. Škodovou v Klicperově divadle v Hradci Králové představení "Tři 
mušketýři". Pro studenty septimy a 3. ročníku zorganizovaly profesorky chemie Hodinu 



moderní chemie, kterou prezentovali studenti VŠCHT Praha. Prof. Preclík jel se šesti studenty 
do Brna na mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, 
osvětlení a zabezpečení Ampér. Zájezd pořádá a studentům financuje společnost ATAS 
Náchod. 

17. března se naše studentky Magdaléna Kovářová (8.V) a Kateřina Čermáková (5.V) 
zúčastnily v doprovodu prof. Pavlíčkové krajského kola Konverzační soutěže ve španělském 
jazyce. Magdaléna Kovářová se umístila na třetím místě v kategorii SŠ II a Kateřina 
Čermáková na 5. místě v kategorii SŠ I. Jakub Syrovátka (1.V), Jan Krčmář (1.W) a Anna Marie 
Bílková (3.W) se pokusili o úspěch v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna 
v doprovodu prof. Olšanové. Jakub Syrovátka postoupil ve třetí kategorii do krajského kola. 
Prof. Urbaníková jela se studenty Matyášem Horkým (6.W), Veronikou Andrlovou (7.V) a 
Šimonem Prudilem (4.V) na dvoudenní workshop Naděje a rizika digitálního věku na Ústav 
informatiky Akademie věd do Prahy. 

18. března se konal Matematický klokan. v kategorii Benjamín pro žáky primy a sekundy 
soutěžilo 106 studentů. První tři místa obsadili Kryštof Veverka (2.W), Anna Kunteová (1.W) a 
Tomáš Heger (2.V). I v rámci okresu Veverka zvítězil a Kunteová byla druhá. Mezi 91 
účastníky v kategorii Kadet pro tercii a kvartu zvítězil Jakub Ježek (4.W), druhý byl Jaroslav 
Grulich (3.V) a třetí Jiří Moc (4.W). Ježek byl první i v rámci okresu a Grulich obsadil 3. místo. 
Kategorie Junior (kvinta, sexta, 1.-2. ročník) měla 71 účastníků, z nichž nejlepšího výsledku 
dosáhli Vojtěch Balcar (5.V), Ondřej Vít (5.V) a Vojtěch Mervart (6.W). I v okresním měřítku 
obsadili první tři místa. 59 studentů posledních dvou ročníků se zapojilo do kategorie 
Student. Zvítězil Václav Šimon (8.V) před Kamilou Mackovou (7.W) a Janem Jirmanem (8.W). 
I v této kategorii patřila první tři místa v okresním kole našim studentům. 

21. března se Ivo Novák (3.W) pokusil o úspěch v krajském kole Dějepisné olympiády. Do 
Hradce Králové ho doprovodila prof. Fišerová. Umístil se ve středu startovního pole. 

21. března navštívili náchodský pivovar studenti 8.V s prof. Karáskovou a Brátem a o den 
později studenti 8.W s prof. Karáskovou a Zapletalem. 

22. března jel prof. Klemenc s Jakubem Ježkem (4.W) do Hradce Králové na krajské kolo 
Matematické olympiády pro kategorii Z9. z 27 zúčastněných studentů se stalo 11 úspěšnými 
řešiteli. Mezi nimi byl i náš student, který obsadil 9. místo. Studenti 8.V pořádali Velikonoční 
baštonádu, jejíž výtěžek byl věnován Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. Studenti 2. 
ročníku a sexty byli na schůzce se zástupkyní ředitele prof. Javůrkovou a výchovnou 
poradkyní prof. Nývltovou informováni o volbě volitelných předmětů pro další školní rok. 

23. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro žáky 
z 8.-9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. v kategorii F pro tercii a 8. ročník 
ZŠ se sešlo 23 studentů, z nichž 13 se stalo úspěšnými řešiteli. Zvítězil Jaroslav Grulich (3.V) a 
třetí byl Matyáš Háze (3.W). Mezi úspěšné řešitele se zařadili Štěpánka Mazurová (3.V, 6. 
místo), Michael Obst (3.V, 7.-9. místo) a Oluša Gajdošová (3.V, 11. místo). Školu 
reprezentovala ještě Kristýna Bartošová (3.W, 14. místo). v kategorii E pro kvartu a 9. ročník 
ZŠ se utkalo 19 žáků, z nichž 7 bylo úspěšných. z našich žáků byli úspěšní vítězný Jakub Ježek 
(4.W), druhý Jakub Schejbal (4.V) a pátý Hynek Pacák (4.V). v této kategorii reprezentovali 
školu ještě Alena Šanovcová (4.V, 9. místo), Martin Stuchlík (4.W, 9.-10. místo), Jiří Moc 



(4.W, 11.-12. místo), Šimon Prudil (4.V, 11.-12. místo) a Jakub Horák (4.W, 13.-14. místo). 
Několik studentů školy si připravilo přednášku o expedici do Gruzie z názvem "Ko(u)ření 
života". Zúčastnily se jí třídy, které projevily o přednášku zájem (5.V+W, 6.W, 7.V, 1.A+B, 
2.A+B a 3.A+B). Studenti posledních dvou ročníků zhlédli v rámci projektu Jeden svět na 
školách film "Nora zpívá pro Sýrii" a poté se zúčastnili besedy s paní Mílou Janišovou, 
členkou sdružení Lékaři bez hranic, o emigrační krizi a o situaci na Blízkém východě. 

Ve čtvrtek 24. března měli studenti velikonoční prázdniny. Do školy se vrátili v úterý 29. 
ledna po Velikonocích. 

Ve dnech 29. března - 1. dubna proběhla při hodinách matematiky v primě, sekundě a tercii 
Pythagoriáda. v primě získali nejvíc bodů Jana Ježková (1.W), Barbora Jirsová (1.W) a Jan 
Krčmář (1.W), v sekundě Kryštof veverka (2.W), Jakub Hejzlar (2.W) a Dominik Rufer (2.W) a 
v tercii Jakub Čejchan (3.V), Jaroslav grulich (3.V), Michael Obst (3.V) a Jan Pěček (3.W). 

30. března vystoupili studenti Adam Budař (7.V) a František Šedivý (7.V) s charitativním 
programem "Tragédi". Jednotlivých představení se zúčastnili všichni studenti a výtěžek byl 
věnován handicapovanému Tomáškovi Kolínskému z Malého Poříčí, který trpí svalovou 
dystrofií a potřeboval by motomed. 

Ve dnech 31. března a 1. dubna začaly Španělské dny, které pokračovaly i v dalším týdnu. 
Prof. Pavlíčková zorganizovala v těchto dvou dnech dny španělské kuchyně, v nichž se 
studenti španělštiny naučili připravovat některé španělské speciality. 

31. března odjeli v odpoledních hodinách na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 
4.A s prof. Forejtem a Polákem. Večer zhlédli v Divadle v Dlouhé kabaret "S úsměvy idiotů". 
1. dubna navštívili Židovské město. 

1. dubna jeli na krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus na Pedagogickou fakultu 
Univerzity Hradec Králové postupující studenti s prof. Diviškem a Slavíkovou. Naši studenti 
opět zabodovali a do celostátního kola tradiční soutěže postoupila dvě družstva a tři 
jednotlivci. Největšího úspěchu dosáhl tým 2.V ve složení Tomáš Heger, Antonín Staněk a 
Lukáš Fidler. Zvítězili v kategorii ZŠ 01 (6. a 7. třídy ZŠ). Tomáš Heger navíc rovněž zvítězil 
v kategorii jednotlivců. Dalším družstvem, které postoupilo v kategorii SŠ byla 6.V (celkové 4. 
místo) ve složení Jan Bohadlo, Jiří Rohlena, Michal Matyáš. Jan Bohadlo se pátým místem 
kvalifikoval také v soutěži jednotlivců. Do republikového kola, které se uskuteční 6. června 
v TOP hotelu Praha postoupila rovněž Štěpánka Mazurová (3.V) z 3. místa v kategorii 
jednotlivců ZŠ 02 (8. a 9. třídy ZŠ). v soutěži jsme měli dalších devět tříčlenných třídních 
družstev. Ve stejný den jsme také měli účastníky v krajském kole Biologické olympiády 
v kategorii A. Timotej Mareš (7.V) byl 9., Magdalena Juranová (8.W) 18. a Lucie Maťátková 
(8.V) 24. mezi čtyřiceti účastníky. 

31. března a 2. dubna se naši studenti úspěšně zúčastnili za doprovodu prof. Zikmundové 
krajského kola Chemické olympiády v kategorii D. Monika Vydláková (4.V) zvítězila, Jakub 
Ježek (4.W) byl třetí a Kamila Dědková (4.V) sedmá mezi osmnácti účastníky. 

4. dubna jeli studenti zeměpisného semináře s prof. Košvancem a Slavíkovou na exkurzi do 
Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. 



V rámci Španělských dnů měla v pondělí 4. dubna paní Olga Vilímková v aule přednášku "O 
životě mezi indiány" pro studenty španělštiny. v dalších dvou dnech probíhaly v hodinách 
španělštiny debaty se španělskými dobrovolníky. 

5. dubna se pokusili postupující žáci z primy, sekundy a tercie o úspěch v okresním kole 
Matematické olympiády za doprovodu prof. G. Škodové. Ve všech třech kategoriích jsme 
měli vítěze. v kategorii Z6 zvítězil Jan Krčmář (1.W), Tereza Koukolová (1.V) a Jan Ježek (1.W) 
se dělili o 6.-7. místo a Marián Bydžovský (1.W) byl na 12.-13. místě mezi sedmnácti 
účastníky. v kategorii Z7 zvítězil Tomáš Heger (2.V), Kryštof Veverka ((2.W) obsadil 3.-4. 
místo a Petr Duroň (2.W) 5.-7. místo. Jakub Čejchan (3.V) zvítězil v kategorii Z8, Jaroslav 
Grulich (3.V) byl na 6.-7. místě a Jan Pěček (3.W) na 10.-11. místě. v odpoledních hodinách 
odjeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.V s prof. Nývltovou a Štegerovou, 
ze které se vrátili ve středu 6. dubna. Prohlédli si Památník obětem heydrichiády, Židovské 
muzeum, Památník na Vítkově s expozicí Osudové křižovatky a večer zhlédli v Divadle 
v Celetné představení "Zbabělci" v provedení hostujícího souboru z Divadla Petra Bezruče. 

6. dubna reprezentovala Natalia Kalivodová (6.V) školu v krajském kole soutěže Puškinův 
památník. Do Hradce Králové ji doprovodil prof. Šimon. 

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 7. dubna studenti 8.W s prof. Olšanovou a 
Dvořáčkovou. Prohlédli si Židovské muzeum a v divadle Laterna Magica zhlédli představení 
"Podivuhodné cesty J. Verna". v odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická 
rada. 

Literární exkurzi Po stopách Josefa Škvoreckého absolvovali 8. dubna studenti 4.B s prof. 
Macurou. 

9. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo Chemické olympiády, tentokrát v kategorii 
C. Naši studenti nezklamali a prezentovali naši školu v tom nejlepším světle. Krásné 3. místo 
získal Jan Bohadlo (6.V) a na 5. místě skončila Lucie Tučková (2.B). 

V týdnu od 11. dubna proběhla řada soutěží s naší účastí. 11. dubna jel prof. Slavík s týmem 
hráčů na SL ultimate frisbee turnaj do Hradce Králové a 14. dubna do Prahy prof. Vrátilová. 
Tým 'Trubky' na obou turnajích ukázal, že přes zimu nezahálel a dobrými výkony navázal na 
úspěšné podzimní výsledky. v Hradci Králové obsadil mezi deseti účastníky 3. místo a v Praze 
v konkurenci 11 týmů 5. místo. Tým hrál ve složení: Vojtěch Joska (5.W), Jakub Schneider 
(7.V), Petra Janečková (2.B), Pavlína Hušková (2.B), Martina Hrubá (2.B), Petr Zákravský, 
Eliška Kavanová (6.V), Simona Horkelová (5.W), David Lukášek (5.W), Jan Laubacher (5.W), 
Jan Pěček (3.W), Markéta Dvořáková (5.W), Zuzana Vančáková (8.W) a Magda Juranová 
(8.W). 12. dubna doprovodila prof. Sršňová soutěžící studenty do Hradce Králové na krajské 
kolo Matematické olympiády v kategorii B a C. v kategorii B se mezi úspěšné řešitele 
probojovali Štěpán Jirman (6.V, 6. místo) a Jan Bohadlo (6.V, 10. místo). Školu reprezentovali 
ještě Petr Semerák (2.A), Pavel Růžička (2.B), Johan Remeš (2.B), Eliška Sedláčková (2.B) a 
Petr Zákravský (2.B). v kategorii C se stali úspěšnými řešiteli Tomáš Hak (1.B, 5. místo) a Vít 
Levinský (1.A, 6. místo). Dalšími řešiteli byli Ondřej Vít (5.V), Vojtěch Balcar (5.V), Vojtěch 
Brejtr (5.W), Tomáš Kubíček (5.W), Benjamin Sichrovský (5.V) a Miroslav Říha (5.V). 13. 
dubna se pokusili o úspěch v okresním kole Biologické olympiády v kategorii C naši studenti 
Monika Vydláková (4.V), Kateřina Vydláková (3.V) a Eliška Shejbalová v doprovodu prof. 



Jaroušové. Monika Vydláková obsadila krásné 2. místo, Kateřina Vydláková byla šestá a Eliška 
Shejbalová sedmá mezi 18 účastníky. 14. dubna jel prof. Vích s Janem a Martinem 
Karvaiovými (6.W) na krajské kolo Prezentiády do Hradce Králové a prof. Urbaníková 
s Vojtěchem Balcarem (5.V) do Jaroměře na krajské kolo soutěže Office Aréna. 15. dubna 
doprovodila prof. Matěnová studenty do Hradce Králové na krajské kolo Biologické 
olympiády a prof. Preclík podpořil studenty v matematické soutěži Náboj. 

13. dubna vystoupilo v aule pro naše studenty Válkovo trio. Žáci primy a sekundy vyslechli 
písničky Semaforu, žáci tercie a kvarty se zúčastnili programu s názvem Folkové návraty a 
studenti kvinty a 1. ročníku nahlédli prostřednictvím koncertu do československého popu. 

14. dubna měli studenti tercie tématický den Technická revoluce pod vedením prof. 
Klemence a G. Škodové. Dlouhodobá příprava vyvrcholila v úterý 12. dubna 5.-6. hodinu tak, 
aby 14. dubna mohli studenti prezentovat své práce vzájemně mezi sebou a také pro 
studenty kvarty, loňské úřastníky tohoto tématického dne. 

14. dubna se Vojtěch Balcar (5.V) s prof. Urbaníkovou zúčastnil krajského kola soutěže 
z informatiky Office aréna v kategorii B, které se konalo se na jaroměřském Gymnáziu 
Jaroslava Žáka. Mezi jedenácti účastníky si vybojoval postup do celostátního kola, které 
proběhlo 16. května. Konalo se také krajské kolo Prezentiády 2016, což je soutěž 
v prezentačních schopnostech studentů základních a středních škol s využitím výpočetní 
techniky. z naší školy se zúčastnili studenti Jan a Martin Karvaiovi (6.W) jako tým JGN++, kteří 
přijeli na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradce Králové obhajovat loňské 
prvenství. Se svojí prezentací prvenství obhájili a postoupili do celostátního kola.  

14. dubna se v odpoledních hodinách konaly třídní schůzky. 14.-15. dubna probíhal sběr 
papíru. 

Ve dnech 15.-19. dubna proběhly přijímací zkoušky. k osmiletému studiu se přihlásilo 122 
uchazečů a ke čtyřletému studiu 131 uchazeč. Všichni uchazeči musejí projít přijímacími 
zkouškami z českého jazyka a matematiky od společnosti Cermat buď na naší škole, nebo na 
jiné střední škole, kterou si napsali na první místo v pořadí zájmu. Dále pak absolvují test 
obecných studijních předpokladů od společnosti Scio na naší škole. v souvislosti s náročnou 
organizací přijímacích zkoušek vyhlásil ředitel školy ředitelské volno na 15. duben pro žáky 
2.-3. ročníku a sexty a septimy a na 18. duben pro všechny žáky vyššího gymnázia. 

15. dubna se dva týmy našich studentů za doprovodu prof. Preclíka zúčastnily v Praze 
matematické soutěže Náboj. Jde o jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící 
v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce úloh. Soutěž je mezinárodní, zapojena je 
Česká republika, Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Tým Juniorů ve složení Štěpán 
Jirman (6.V), Jan Bohadlo (6.V), Tomáš Kubíček (5.W), Jan Pikman (5.V) a Vojtěch Balcar (5.V) 
obsadil v rámci České republiky 63. místo (ze 133 týmů), v mezinárodním pořadí byl 195. 
z celkem 414 týmů. Protože byl ze strany kvintánů o soutěž velký zájem, doplnili tým Seniorů 
ve složení Tomáš Macek (7.V), David Lichtenberg (7.V), Ondřej Vít (5.V), Vojtěch Brejtr (5.W), 
Miroslav Říha (5.V). Měli jsme tak v této kategorii věkově nejmladší tým v celé ČR a 
pravděpodobně i mezi zahraničními týmy. Přesto tento tým obsadil 62. místo ze 128 týmů 
v rámci ČR a 161. místo ze 336 týmů v mezinárodním srovnání. 



15. dubna se naši studenti Anna Ester Petříková (6.V), Jan Karvai (6.W) a Lucie Lemfeldová 
(5.W) utkali s vrstevníky z kraje v krajském kole Biologické olympiády v kategorii B. 
Nejlepšího výsledku dosáhla Petříková, která byla mezi 36 účastníky dvanáctá. Mladé biology 
doprovodila prof. Matěnová. 

18. dubna zhlédli žáci nižšího gymnázia v kině Vesmír 3D film "Aldabra: Byl jednou jeden 
ostrov". v odpoledních hodinách se konala pedagogická rada pro maturitní ročník. 

19. dubna prof. Ježek organizoval Den Země. Celkem 12 tříd se vystřídalo na třech 
prezentacích: "Divočinou Skotska", "Taking care for wild animals in Africa" a "Přírodou 
sudetských hor". Druhá z prezentací proběhla v anglickém jazyce. Studenti 4.B jeli s prof. 
Macurou a Matěnovou na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Navštívili Židovské město a 
v Činoherním klubu zhlédli představení  "M. McDonagh: Ujetá ruka". 

Ve dnech 20. a 21. dubna se rozloučili maturanti se studiem svým posledním zvoněním. 20. 
dubna naposledy zazvonilo v 8.V a 4.A a 21. dubna v 8.W a 4.B. 

20. dubna šli na fyzikální vycházku po okolí žáci 2.W s prof. Klemencem a Košvancem a 
21. dubna absolvovali stejnou akci žáci 2.V s prof. Klemencem a Brátem. 20. dubna prof. 
Divišek doprovodil chlapce na Krajské finále v minikopané starších žáků do Jičína. Chlapci 
hráli v sestavě Vojtěch Ťokan (3.V), Jakub Čejchan (3.V), Šimon Petráš (2.W), Jan Horkel (2.V), 
Filip Kolář (3.W), Jan Meier (3.V), Daniel Vik (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Ondřej Lukáš (1.V) a 
Matyáš Vojtíšek (3.V). Naši mladí fotbalisté dvakrát zvítězili a dvakrát remizovali a obsadili 
pouze vinou horšího skore krásné druhé místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal Vik se 
sedmi brankami. 

Prof. G. Škodová doprovodila 20. dubna žáky do krajského kola Fyzikální olympiády. 
v kategorii B reprezentoval školu Timotej Mareš (7.V), ale nebodoval. v této kategorii byli jen 
dva úspěšní řešitelé. v kategorii C Jan Karvai (6.W) obsadil 4. místo a zařadil se mezi čtyři 
úspěšné řešitele. Školu reprezentovali ještě Petr Semerák (2.A), Vojtěch Mervart (6.W), Jan 
Bohadlo (6.V), Markéta Lipovská (6.V), Eliška Kavanová (6.V) a Jan Vondráček (6.W). 
v kategorii D bylo celkem 24 úspěšných řešitelů, mezi něž se zařadili i naši Jan Pikman (5.V, 5. 
místo), Jana Možíšová (5.W, 6. místo), Michal Matoulek (5.W, 7. místo), Tomáš Hak (1.B, 8. 
místo), Vojtěch Balcar (5.V, 9. místo), Tomáš Kubíček (5.W, 11. místo) a Kurt Hartmann (1.B, 
19. místo). Školu reprezentovali ještě Matěj Grohmann (5.W), Benjamin Sichrovský (5.V) a 
David Tolárek (5.W). Studenti Jan Jirman (8.W) a Jan Polák (8.V) obhajovali v okresním kole 
Středoškolské odborné činnosti práci "Kryptograficky bezpečný komunikační nástroj" a Jan 
Rýdlo (7.W) práci "Šifrování obrázků pomocí chaosu". Obě práce byly zařazeny do oboru 
Informatika. Jirman s Polákem zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obhájili 1. místo a 
postoupili do celostátního kola. Rýdlo byl v okresním kole druhý a v krajském kole obsadil 
pěkné třetí místo. 

Ve dnech 21.-22. dubna reprezentovali naši žáci Jan a Martin Karvaiovi (6.W) školu na 
Grandfinále Prezentiády 2016 za doprovodu prof. Vícha. Grandfinále se konalo na Fakultě 
ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně. Naši studenti obdrželi první den dvě 
témata: "Život na baterky" a "Investice do života". z daných témat si vybrali "Investice do 
života" a měli přibližně deset hodin na zpracování. Prezentaci museli druhý den předvést 
před plnou přednáškovou místností a odbornou porotou. Prezentace byla perfektní a chlapci 



obsadili v celkovém hodnocení týmů ze všech krajů České republiky a dvou týmů ze 
Slovenska první místo.  

21. dubna se konalo okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D. Žáky doprovodila 
prof. Jaroušová. Tomáš Heger (2.V) zvítězil, Daniel Fišer (2.V) byl třetí a Michal Jerman (1.V) 
osmý mezi 18 účastníky. Královéhradeckou hvězdárnu navštívili studenti 5.V a 1.A s prof. 
Sršňovou, G. Škodovou a Slavíkovou. Po stopách Škvoreckého Zbabělců se vydali studenti 8.V 
s prof. Nývltovou. 

22. dubna zhlédli studenti sexty a 2. ročníku projekci manželů Špillarových "Americkou 
divočinou" a žáci sekundy a tercie projekci "Keňa - život pod Kilimanjarem". Maturanti 
obdrželi závěrečné vysvědčení. Prof. Preclík doprovodil studenty na Robosoutěž, soutěž 
robotů postavených ze stavebnice LEGO, kterou pořádá České vysoké učení technické 
v Praze. Letošní úloha (pro žáky nižšího gymnázia) byla naučit robota sledovat co nejrychleji 
černou čáru. Zadání bylo ztíženo vyvýšeným mostem uprostřed dráhy, který bylo nutno 
překonat. Naše dva týmy FastCore (Šimon Prudil (4.V), Kryštof Veverka (2.W) a Evheniy 
Vorokhta (2.W)) a GymplBot (Tomáš Heger (2.V)) to i s časovou rezervou zvládaly, a tak 
postoupily ze základních skupin do následného play-off. Nakonec Tomáš Heger obsadil 
krásné čtvrté místo a druhý tým došel až do osmifinále, což je v konkurenci 48 týmů z celé 
republiky pěkný výsledek. 

V sobotu 23. dubna se na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konalo 
krajské kolo Chemické olympiády v kategorii B. Naše gymnázium mělo dva zástupce a oba 
dva zabodovali. Timotej Mareš (7.V) obsadil stříbrnou příčku a Ondřej Horký (7.W) skončil na 
5. místě. 

Od 25. dubna nastoupili maturanti na tzv. svatý týden. 

25. dubna prof. Forejt a Preclík vyfotografovali v průběhu dne třídní kolektivy. 

27. dubna jeli na exkurzi do hvězdárny v Hradci Králové studenti 5.W a 1.B s prof. Polákem, 
Brátem a Košvancem. Prof. Jaroušová doprovodila studenty 5.V Benjamina Sichrovského, 
Petra Mastíka a Martu Špeldovou do celostátního kola soutěže o zdravém životním stylu 
"Sapere – vědět, jak žít". Marta nahradila ve finále nemocnou Lucii Drašnarovou, která se o 
postup do finále také zasloužila. v Praze vybojovali 6. místo z 11 zúčastněných týmů. Žáci 
kvarty se zúčastnili ve škole programu o holocaustu. 

29. dubna doprovodil prof. Klemenc soutěžící Fyzikální olympiády v kategorii E do krajského 
kola do Hradce Králové. Jakub Ježek (4.W) se stal spolu s dalšími šesti účastníky úspěšným 
řešitelem a dosáhl na pěkné 3. místo. Školu reprezentovali ještě Hynek Pacák (4.V) a Jakub 
Schejbal (4.V). 

Ve dnech 2.-5. května absolvovali maturanti písemnou část společné části maturitní zkoušky. 

3. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Misarovou a 
Fišerovou. Prohlédli si Hradčany a v Divadle ABC zhlédli představení "Bylo nás pět". Soutěže 
"Kdo čte, ten žije mnoho životů", pořádanou Městskou knihovnou v Náchodě, se zúčastnili 
žáci 2.V s prof. Nývltovou. 



5. května navštívili Terezín žáci kvarty s prof. Fišerovou a Dvořáčkovou. Prof. Divišek 
doprovodil atlety na závody na ZŠ Plhov v Náchodě. Starší žákyně  v sestavě Lucie Žáčková 
(2.W), Oluša Gajdošová (3.V), Julie Remešová (3.V), Jana Jirmanová (3.V) a Tereza 
Macháčková (3.V) vybojovaly 3.místo. Starší žáci v sestavě Filip Kolář (3.W), Martin Rydlo 
(2.W), Danile Vik (3.V), Marek Rosa (3.V) a Jan Meier (3.V) obsadili 5.místo. 

9. května navštívili botanickou a zoologickou zahradu v Liberci studenti 1.A a 5.V s prof. 
Jaroušovou a Rojtovou. Pražský hrad a Národní divadlo si prohlédli žáci 3.W s prof. 
Lubasovou a Fišerovou. 

V rámci festivalu Náchodská Prima sezóna zhlédli 10. května studenti 6.V, 2.A a 2.B 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení "Dvě komedie v komedii" v provedení 
Geisslers Hofcomoedianten, divadelního spolku Praha, v režii Petra Haška, absolventa naší 
školy. 12. května studenti 2.A, 2.B a 6.W navštívili představení "F.A.U.S.T.U.D.Y.“ 
v nastudování divadelní skupiny naší školy DREJG Náchod. 

11. května pomohlo 14 našich studentů s prof. Zapletalem při organizaci akce Atletika pro 
děti v Novém Městě nad Metují. Žáci sekundy s prof. Dvořáčkovou a Fišerovou strávili Den ve 
středověku v Ostré u Lysé nad Labem v Centru řemesel společnosti Botanicus. Naši studenti 
obhajovali své práce SOČ v krajském kole. Žáci primy byli podrobeni on-line testování České 
školní inspekce ze čtenářské gramotnosti. Prof. Slavík doprovodil studenty na turnaj ve 
smíšené fairtradové sálové kopané. Turnaj proběhl v hale SOU stavebního a zúčastnilo se ho 
5 týmů z náchodských škol a jeden z polského Božkowa. Tento typ sálového fotbalu se hraje 
s počtem hráčů 4 + 1, přičemž v poli musí hrát stále nejméně dvě dívky a branka vstřelená 
dívkou platí za dvě. Náš tým ve složení Jáchym Dostál (2.B), Pavel Růžička (2.B), Tomáš 
Macek (7.V), Pavel Urban (7.V), Veronika Thérová (1.B), Tereza Macková (3.B) a Gabriela 
Palijová (3.B) získal v turnaji zasloužené prvenství, když v pěti utkáních zvítězil a pouze 
jednou remizoval. Veronika Thérová se navíc s osmi (16) góly stala suverénně nejlepším 
střelcem turnaje. 20 našich studentů se již tradičně zapojilo do sbírky Květinový den, jejíž 
výtěžek byl věnován léčbě a péči o pacienty s rakovinou. Letošní osvětová činnost byla 
zaměřena na rakovinu prsu. 

12. května navštívili Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem studenti 7.V a 3.B 
s prof. Slavíkem a Slavíkovou. v odpoledních hodinách proběhly konzultační rodičovské 
schůzky. 

13. května přišla jedna uchazečka o studium složit přijímací zkoušky z matematiky a českého 
jazyka v náhradním termínu.  

Naši studenti Timotej Mareš (7.V), Eliška Pohnerová (3.B), Adam Budař (7.V), Gabriela 
Palijová (3.B), Alice Tučková (3.A) a Thi Lam Ngyuen (7.V) provázeli na jeho přání amerického 
velvyslance Andrewa H. Schapira při jeho návštěvě Náchoda. 

Ve dnech 16. - 19. května probíhala ústní část maturitních zkoušek ve třídách 4.A a 4.B. 
Předsedou maturitní komise ve 4.A byl jmenován Mgr. Pavel Káňa z Gymnázia Trutnov a ve 
třídě 4.B  Mgr. Pavel Trenčanský z Gymnázia Broumov. Ve dnech 23. - 26. května pokračovaly 
ústní maturitní zkoušky v 8.V a 8.W. Předsedou maturitní komise v 8.V byl jmenován Mgr. 
Jan Nývlt z Gymnázia a SOŠ v Úpici a v 8.W Mgr. Marek Lengál z Gymnázia Broumov. 



16. května jela prof. Urbaníková s Vojtěchem Balcarem (5.V) na celostátní kolo soutěže 
Office Aréna, které se konalo v pražské pobočce Microsoftu. v programu akce byla také 
prohlídka od srpna otevřené a nejmodernější budovy firmy Microsoft. Ačkoliv Vojta 
nezvítězil, účast ve všech kolech soutěže byla pro něj velkým přínosem.  

17. května doprovodil prof. Zikmund studenty na atletický turnaj Pohár rozhlasu. Chlapci ve 
složení Martin Rydlo (2.W), Jakub Nosek (4.W), Filip Kolář (3.W), Daniel Vik (3.V), Marek Rosa 
(3.V), Michal Doležal (4.W), Jiří Moc (4.W) a Martin Stuchlík (4.W) obsadili 6. místo a dívky 
Lucie Žáčková (2.W), Oluša Gajdošová (3.V), Petra Lemfeldová (3.V), Karolína Hrubá (4.W), 
Natálie Linhardtová (4.V), Karolína Křenková (3.W), Jana Jirmanová (3.V), Monika Vydláková 
(4.V) a Karolína Kaniová (4.V) 4. místo. 

18. května se pokusily sestry Vydlákovy za doprovodu prof. Slavíka o úspěch v krajském kole 
Biologické olympiády. Monika Vydláková (4.V) obsadila mezi 37 účastníky pěkné 11. místo a 
Kateřina Vydláková (3.V) 24. místo. Obě dívky se staly úspěšnými řešitelkami. 

19. května organizoval prof. Klemenc u nás ve škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro 
7. roč. ZŠ a sekundu. Kryštof Veverka (2.W) zvítězil a pak našim žákům patřilo 3.-7. místo 
v tomto pořadí: Lukáš Fidler (2.V), Tomáš Heger (2.V), Michal Štěpán (2.W), Jan Chrastina 
(2.W) a Monika Mastíková (2.V). Dále školu reprezentovali ještě Julián Kincl (2.W), Kristýna 
Novotná (2.W) a Monika Říhová (2.W). 

20. května vyslechli všichni studenti kromě primánů a samozřejmě maturantů koncert Police 
Symphony Orchestra. 

23. května se pokusili o úspěch v okresním kole Pythagoriády žáci primy za doprovodu prof. 
Matěnové. Jan Krčmář (1.W) zvítězil, Jan Ježek (1.W) byl druhý a Anna Kunteová (1.W) čtvrtá 
mezi 31 účastníky. Na 5.-11. místě skončili Barbora Jirsová (1.W), Tereza Koukolová (1.V), 
Pavel Dědek (1.V) a Libor Hylena (1.V) a na dalších místech ještě Anna Máslová (1.V), Jáchym 
Šmída (1.W), Petr Luciak (1.V), Natan Hagara (1.W), Veronika Kvapilová (1.V) a Jana Ježková 
(1.W). 24. května se konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky sekundy a tercie, které 
doprovodila prof. G. Škodová. v kategorii pro sekundu byli jen 4 soutěžící, z nichž Kryštof 
Veverka (2.W) obsadil 1.-2. místo, Jakub Hejzlar (2.W) 3. místo a Dominik Rufer (2.W) 4. 
místo. 26 soutěžících změřilo své síly v kategorii pro tercii. Zvítězil Jaroslav Grulich (3.V), 
Michael Obst (3.V) byl třetí, na 5.-8. místě skončili Daniel Ježek (3.W), Petr Šolc (3.W) a Jakub 
Čejchan (3.V) a dalšími soutěžícími byli Štěpánka Mazurová (3.V), Jan Pěček (3.W), Richard 
Popl (3.V), Ondřej Ptáček (3.W), Matyáš Háze (3.W), Tereza Berthová (3.W), Matyáš Strelec 
(3.V), Filip Šimek (3.V), Filip Kolář (3.W), Kristýna Bartošová (3.W) a Alžběta Kratěnová (3.W). 

23. května zhlédli v kině Vesmír studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku vzdělávací program 
"Filipíny - za obry a trpaslíky". 

Krajského kola Biologické olympiády pro kategorii D se ve čtvrtek 26. května zúčastnili naši 
studenti za doprovodu prof. Rojtové. Tomáš Heger (2.V) obsadil 10. místo a Daniel Fišer (2.V) 
25. místo mezi 39 účastníky. 

27. května navštívili školu absolventi gymnázia z roku 1966. Nadace Jiráskova gymnázia a 
vedení školy pro ně uspořádali slavnostní akt "Zlatá maturita". 



Ve dnech 27. května - 5. června se několik studentů vypravilo s prof. Ježkem do rumunských 
hor. 

30. květnem začala série týdenních sportovních kurzů. Místem pobytu je tábor u Pastvického 
rybníka u Chlístovic nedaleko Kutné Hory. Jako první vyjeli studenti 7.V s prof. Diviškem, 
Forejtem a Javůrkovou, vystřídali je studenti 3.A s prof. Zapletalem, Pavlíkem a Pavlíčkovou. 
Od 13. do 20. června sportovali studenti 3.B s prof. Slavíkem, Půlpánovou a Zikmundovou a 
poslední běh studentů 7.W s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem skončil 27. června. 

Rozběhly se také školní výlety. Do Sedmihorek se ve dnech 30. května - 1. června vydali žáci 
3.W s prof. Lubasovou a Kolářskou. 30. května odjeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 2.A 
s prof. Rojtovou, Zikmundem a Jaroušovou, návrat byl plánován na 2. červen. Dny 1.- 3. 
června prožili studenti 1.A s prof. Víchem a Půlpánovou na školním výletě na Malé Skále. 

30. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Půlpánovou a 
Macurou. Prohlédli si Vyšehrad, absolvovali komentovanou prohlídku v Galerii moderního 
umění a v Divadle v Dlouhé zhlédli představení "Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 
minutách". Studenti 2.B absolvovali přednášku Radiofarmaka a nukleární medicína, kterou 
zajistila prof. Balcarová. 

31. května vyvrcholil v Praze 7. ročník Středoškolské ligy ultimate frisbee a ve finálových 
bojích opět nechyběli zástupci Jiráskova gymnázia. s medailemi se, na rozdíl od minulých let, 
tentokrát počítat nedalo a pro omlazený tým, navíc oslabený absencí několika hráčů, byla 
úspěchem již samotná účast ve dvanáctičlenném finále. Výsledkem bylo konečné osmé 
místo. Cenným úspěchem a hezkou tečkou za letošní sezónou je potom zisk poháru za 'Spirit 
of the game', což je ocenění udělované nejsympatičtějšímu a nejférovějšímu týmu. Na 
finálovém turnaji nás reprezentovali Vojtěch Joska (5.W), Petr Zákravský (2.B), Petra 
Janečková (2.B), Martina Hrubá (2.B), Pavlína Hušková (2.B), Eliška Kavanová (6.V), Simona 
Horkelová (5.W), Zuzana Vančáková (8.W) a Magda Juranová (8.W). k dobrým výkonům a 
příjemné atmosféře přispěli svou účastí a cennými radami i bývalí členové týmu, nyní pražští 
vysokoškoláci. Městskou knihovnu v Náchodě navštívili studenti 2.B s prof. Š. Škodovou. 

1. června vystoupili v aule žáci dramatické výchovy z primy pod vedením prof. Dvořáčkové 
s pohádkou "O tulákovi" pro děti z mateřské školky k Mezinárodnímu dni dětí. 

1. června Elektrotechnická asociace sdružující výrobce elektrotechnických zařízení ve 
spolupráci s Elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze uspořádala setkání zástupců 
průmyslových podniků, středních a vysokých škol ElektroJobs 2016. Cílem je propojit 
požadavky a nabídky zúčastněných subjektů. Zástupci podniků hovořili hlavně o 
požadovaném profilu absolventů škol a naopak o možnostech sponzorovat některé činnosti 
na školách. Naše škola se zde prezentovala jak představením spektra absolventů, tak také 
prací kroužků a polytechnicky zaměřenými volitelnými předměty. 

2. června v odpoledních hodinách proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení. 

3. června navštívili Městskou knihovnu v Náchodě žáci 1.V s prof. Lubasovou. Na ekofarmu 
do České Metuje se vydali studenti 2.A s prof. Jaroušovou a Rojtovou. 



V Lachově byli ve dnech 6.-8. června na školním výletě studenti 1.B s prof. Slavíkem a Brátem 
a ve dnech 8.-10. června studenti 4.W s prof. Klemencem a Brátem. v Bučnici trávili svůj výlet 
ve dnech 6.-8. června žáci 2.W s prof. Košvancem a Matěnovou a v Ostružně u Jičína žáci 1.W 
s prof. Poutníkem a Misarovou. 7. června odpoledne odjeli na vodácký výlet na Vltavu 
studenti 6.V s prof. Víchem a Ježkem a studenti 6.W s prof. Rojtovou a Macurou. Vrátili se 
10. června. Od 7. do 9. června byli na výletě v Orlických horách žáci 4.V s prof. Dvořáčkovou a 
Zikmundovou. Do Vlčkovic v Podkrkonoší jeli ve dnech 9. a 10. června studenti 5.V s prof. 
Sršňovou a G. Škodovou. 

6. června byli na exkurzi v Čističce odpadních vod v Bražci studenti 6.V s prof. Zikmundovou. 
7. června jela prof. Nývltová s žáky 3.V na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Prohlédli si 
Pražský hrad a v Divadle ABC zhlédli představení "Bylo nás pět". Do Ratibořic se na literární 
exkurzi vydali v úterý 7. června studenti 2.B s prof. Š. Škodovou a Balcarovou, ve středu 8. 
června žáci 3.W s prof. Lubasovou a G. Škodovou a v pátek 10. června studenti 2.A s prof. 
Misarovou a Jaroušovou. 

8. června uspořádala Strojní fakulta ČVUT v Praze setkání  studentů všech typů středních škol 
StreTech, kteří se zde mohli prezentovat svými pracemi. Paleta prací byla neuvěřitelně 
široká, od zcela individuálních, vycházejících z osobního zaměření a  zájmu studenta, přes 
seminární práce, ročníkové závěrečné práce až po rozsáhlé dlouhodobé školní projekty, na 
kterých pracovala celá skupina lidí. Práce byly z oblasti strojírenství, elektrotechniky, 
elektroniky, architektury, bytové a oděvní tvorby, automatizace, zdravotnictví, vzdělávání, 
ochrany životního prostředí, umělecké tvorby, šperkařství, zemědělství a z řady dalších 
oblastí. Celkově  zde studenti asi ze stovky škol prezentovali přes 200 projektů. ČVUT tuto 
akci organizovalo již po desáté, takže nejde o náhodný počin, ale systematický prvek, se 
kterým lze počítat i do budoucna. Každý účastník obdržel diplom za účast a tašku sdrobnými 
dárky. Naše škola na této akci byla letos poprvé. Trojice studentů Pavel Bláha (4.A), Martin 
Vašina (4.B) a Matyáš Háze (3.W) připravila ukázku výrobků, které vznikly během uplynulých 
tří let na kroužku Elektroniky a praktické fyziky. V Praze pak bohužel vystupovali jen dva 
z nich, Pavel Bláha se pro úraz nemohl zúčastnit. O náš stánek byl velký zájem a bylo jen 
málo chvil, kdy naše přístroje nikdo neobdivoval.  

10. června doprovodila prof. Balcarová Tomáše Hegera (2.V) a Kateřinu Vydlákovou (3.V) na 
krajské kolo soutěže Poznávání přírodnin. Soubor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka 
podpořil svým koncertem v kostele sv. Vavřince v Náchodě projekt Noc kostelů. 

Čtyři nejúspěšnější “absolventi” Akademie programování Adam Brychta (5.V), Vojtěch Balcar 
(5.V), Miroslav Poláček (4.W), Jan Ježek (1.W) byli na sobotu 11. června pozváni na slavnostní 
zakončení této akce do pražské centrály firmy Microsoft. Na akci dorazilo 54 nejlepších žáků 
a 9 pedagogů z celkem 11 škol ze všech koutů České republiky. Bylo pro ně připraveno 
několik soutěží - zahráli si hry, které v rámci Akademie programování naprogramovaly děti 
z ostatních škol, programovali v MineCraftu, odpovídali na záludné otázky ve vědomostním 
kvízu a vyzkoušeli si týmovou spolupráci při Marshmallow Challenge. Pro naše studenty bylo 
(snad příjemným) překvapením to, že byly vybrány právě jejich hry, ve kterých měli ostatní 
soutěžící sbírat body. Jan Ježek (1.W) si vedl tak dobře, že ve výsledném hodnocení byl na 
třetím místě. 



Žáci 1.V navštívili 13. června s prof. Rojtovou a Jaroušovou včelín pana Čápa v Teplicích nad 
Metují. 14. června se vydali do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti dvou tříd. Žáci 
6.V s prof. Nývltovou si prohlédli Pražský hrad a v Divadle Rokoko zhlédli inscenaci 
Gogolových "Hráčů". Studenti 2.B s prof. Š. Škodovou a Štegerovou zhlédli po prohlídce 
Pražského hradu v Národním divadle představení "Manon Lescaut". 

V Sedmihorkách strávili školní výlet studenti 5.W s prof. Preclíkem a Ježkem ve dnech 13.-15. 
června. 

"Den v antice" prožili primáni 14. června díky tématickému dni. Nechyběla ani olympiáda 
v antickém duchu. 

Prof. Maršíková se v závěru školního roku věnovala se studenty projektu Dny anglické 
kuchyně. 14. června zapojila žáky 2.V, 15. června studenty 2.B, 17. června žáky 4.V+W a další 
skupiny studentů se projektu zúčastnili v dalších týdnech. 

15. června proběhl další tématický den "Lidé a krajina na Náchodsku", tentokrát pro 
kvartány. Organizovala ho prof. Slavíková. 

17. června absolvovali studenti 7.W s prof. Rojtovou a Víchem ekovycházku na Broumovsku. 
Zahájili ji už 16. června v odpoledních hodinách.  

Do Londýna na poznávací zájezd jel autobus studentů v pátek 17. června s prof. Hronkovou, 
Zapadlem a Štegerovou. Vrátili se 21. června. 

Test obecných studijních předpokladů společnosti Scio si zdarma on-line vyzkoušeli v těchto 
dnech studenti 7.V, 7.W, 3.A a 3.B. 

Do Studené Vody u Božanova jeli 20. června na školní výlet žáci 2.V s prof. Nývltovou a 
Vrátilovou. 

Soubor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka vystoupil se dvěma Jarními koncerty, 
20. června v Oáze v Novém Městě nad Metují a 21. června v kostele sv. Michala v Náchodě. 

21. června absolvovali botanickou exkurzi studenti 5.W s prof. Ježkem a žáci 4.V navštívili 
s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou Muzeum bratrů Čapkových v Malých Svatoňovicích a pak 
v Klicperově divadle v Hradci Králové zhlédli představení "Pěna dní" v rámci Přehlídky 
divadelních scén. Přednášku Martina Hilského "Fenomén Shakespeare" si ve škole vyslechli 
studenti 1.A, 1.B, 5.V, 2.A, 2.B, 6.W a 3.B.  

Pokračoval projekt Dny anglické kuchyně v režii prof. Maršíkové. 22. června se zúčastnili 
někteří studenti 6.V, 23. čevna studenti 5.V a 24. června studenti 4.V. 

22. června uspořádala SOŠ sociální - EA Náchod na Hamrech tradiční turnaj v plážovém 
volejbalu dívek. Naši školu reprezentoval tým ve složení Julie Prokopová (5.V), Pavla Brátová 
(5.V), Julie Hrušová (6.W) a Monika Baladová (1.A). v konkurenci šesti družstev letos naše 
beachvolejbalistky obsadily druhé místo, když nejtěsnějším rozdílem prohrály pouze 
s vítězkami z Obchodní akademie Náchod. 



23. června proběhla klasifikační pedagogická rada. 

24. června absolvovali zoologickou vycházku studenti 6.W s prof. Balcarovou. Filmového 
workshopu s Moliérovým "Lakomcem" a s prof. Vrátilovou se zúčastnili studenti 5.V. Prof. 
Misarová doprovodila do Hostinného na vernisáž k výtvarné soutěži soutěžící studentky 
Radku Gavlasovou (5.V), Lucii Drašnarovou (5.V), Kateřinu Čermákovou (5.V), Martu 
Špeldovou (5.V), Alžbětu Jansovou (5.W), Kristýnu Ansorgovou (2.A) a Markétu Lipovskou 
(6.V). 

Studenti Jiráskova gymnázia uspěli při záchraně medvěda. Jednalo se sice jen o medvěda 
plyšového, ale zase byl jeho zachráncem robot. Tři týmy našich studentů se o víkendu 25. – 
26. června zúčastnily mezinárodní robotické soutěže Robotic Day v Praze. Do soutěže se 
letos přihlásilo 204 účastníků ze 7 zemí se 132 roboty, soutěžilo se v osmi disciplínách. Tým 
ButterPower (Martin Stuchlík (4.W) a Šimon Prudil (4.V)) soutěžil právě v disciplíně Bear 
Rescue (Záchrana medvěda), v kategorii Bear Rescue Beginner (kit) obsadil krásné první 
místo a v kategorii Bear Rescue Advanced (kit) místo třetí. Druhý tým Preclíci (Jana Možíšová 
(5.W) a Markéta Dvořáková (5.W)) se v kategorii Bear Rescue Beginner (kit) umístil na místě 
druhém. Třetímu týmu Sršňáci (Jan Pikman (5.V), Vojtěch Balcar (5.V) a Adam Brychta (5.V)), 
který soutěžil v disciplíně Ketchup House, se tolik nedařilo a skončil ve středu startovního 
pole. Získal ale cenné zkušenosti a určitě bude na příštím ročníku bojovat o lepší umístění.  

Poslední týden školní roku byl ve znamení nejrůznějších aktivit. v pondělí 27. června se 
vracela z cyklistického kurzu poslední třída - 7.W s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem. Ve 
dnech 27.-29. června byli na školním výletě ve Velkých Losinách žáci 3.V s prof. Diviškem a 
Zapletalem a studenti 3.A s prof. Pavlíkem v Adršpašských skalách. 

27. června si žáci nižšího gymnázia vyměňovali učebnice. Na botanické vycházce byli studenti 
1.B s prof. Slavíkem, studenti 6.V s prof. Ježkem a biologickou vycházku absolvovali také 
studenti 2.A s prof. Jaroušovou a Misarovou. Na literární exkurzi byli studenti 2.B s prof. Š. 
Škodovou. Regionální exkurzi po okolí absolvovali studenti 5.V s prof. Sršňovou a G. 
Škodovou, studenti 5.W s prof. Preclíkem a Půlpánovou a studenti 3.B s prof. Fišerovou. 
Historickou procházku po středověkém Náchodě uzavřeli "středověkým vařením" ve školní 
klubovně studenti 6.W s prof. Macurou. 

Ve dnech 28.-29. června byli na komplexní exkurzi v CHKO Broumovsko studenti 1.A s prof. 
Víchem  

28. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy žáci 4.V s prof. Dvořáčkovou a 
Olšanovou. Navštívili Vyšehrad a Slavín, Petřín, Staroměstské náměstí a Betlémskou kapli a 
prošli se po Karlově mostě. Literární exkurzi do Ratibořic absolvovali studenti 6.V s prof. 
Nývltovou. Pro žáky primy připravil prof. Ježek projektový den Dn se zvířaty. Primy se 
účastnili i se svými třídními učiteli prof. Karáskovou a Poutníkem. Regionální procházku 
připravila prof. Lubasová pro svou třídu 3.W. Studenti 7.W se účastnili filmového workshopu 
s prof. Vrátilovou. Studenti 1.B, 5.V, 5.W, 2.A, 2.B, 6.W a 3.B zhlédli v kině Vesmír přenos 
divadelního představení "Hamlet". 

Třídnický den měli 29. června žáci 1.V s prof. Karáskovou, 1.W s prof. Poutníkem, 3.W s prof. 
Lubasovou, 6.W s prof. Macurou, 2.A s prof. Jaroušovou a 1.B s prof. Slavíkem. Prof. 



Půlpánová organizovala pro zájemce volejbalový turnaj v Bražci s přispěním studentů 3.B. 
Prof. Preclík a Klemenc připravili robotický den pro žáky hrátek s robotikou z primy a sekundy 
ve škole. Organizačně při robotickém dni vypomohli studenti 5.W. Na literární exkurzi do 
Ratibořic se vydali žáci 2.V s prof. Nývltovou, do výtopny v Jaroměři studenti 5.V s prof. 
Sršňovou a G. Škodovou. Regionální exkurzi "Spisovatelé našeho kraje" absolvovali studenti 
7.V s prof. Forejtem a Vrátilovou. Na terénní biologickou exkurzi se vydali studenti 6.V s prof. 
Ježkem a studenti 7.W s prof. Rojtovou. Regionální procházkou uzavřeli školní rok také žáci 
4.V s prof. Dvořáčkovou a Zikmundovou. v odpoledních hodinách se se školním rokem 
neformálně rozloučili pedagogové na závěrečném večírku. 

30. června si studenti odnesli závěrečná vysvědčení a od 1. července užívali prázdnin. 

zapsala Martina Javůrková 


